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توضيح
 Muhammad “ كتاب “نبي اإلسالم محمد” والذي عرف باسم  <
Pocket Guide “ هو دليل جيب مصور يجمع بني التعريف بالنبي 
األخالقية  املقومات  شكلت  التي  الشريفة  وتعاليمه  محمد ] 
تطور  تاريخ  في  مهما  منعطفا  فأصبحت  اإلسالمية  للحضارة 

البشرية وتقدم العلوم واآلداب والفنون.
ويبرز الكتاب األبعاد احلضارية للتعاليم النبوية املتعلقة بقضايا   <
بحقوق  كاالهتمام  خصوصا  الغرب  وأبناء  عموما  الناس  تهم 
باحليوان  والرفق  البيئة  على  واحلفاظ  املرأة  وحقوق  اإلنسان 
الفكرية  والتنمية  الشخصية  والقيادة  اإلجتماعية  والتنمية 
واآلداب السلوكية والتعامالت مع الشعوب األخرى على إختالف 

أطيافها وثقافاتها ودينها وحضارتها.
ليس هدف الكتاب نقل قصص السيرة النبوية بنصها وألفاظها   <
التي جاءت بها بل يهدف الكتاب لعرضها بشكل مبسط وسهل الفهم 
دون اإلخالل مبوضوعها واملعاني التي جاءت بها. وقد مت االلتزام 
بنص األحاديث ومتونها واعتماد الصحيح منها في هذا الكتاب.
مخاطبة  بهدف  مبسطة  عربية  بلغة  الكتاب  هذا  صياغة  متت   <
عامة الناس على اختالف أعمارهم وثقافاتهم وأعراقهم وذلك 
 )PLTP Proactive Language and Titled Paragraphs( باستعمال تقنية
)كل  واملعنون  املبسط  اإليجابي  باألسلوب  النص  عرض  وتعني 
القراءة  ويجعل  للمعلومة  الوصول  يسهل  عنوان( مما  لها  فقرة 

سهلة وممتعة.
مت تسمية الكتاب " نبي اإلسالم محمد" ألن محمدا ] في نظر   <
الذي جاء برسالة اإلسالم وكان سبب  النبي  املسلمني هو  غير 
انتشارها في العالم. أما في نظر املسلمني فهو رسول الله للناس 
كافة ليبلغهم رسالة ربهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور وهو 

خامت النبيني الذين جاؤوا قبله بالرسالة اإللهية ألقوامهم.

مت إبراز كلمة "محمد ]" واعتبارها صفة مميزة للكتاب ويدعمها   <
كثير من التصاميم واألشكال الفنية املشتقة من كلمة "محمد ]" 

لفنانني وخطاطني من مختلف دول العالم.
إن استعمال كلمة "الرسول" ] في بعض األحيان و"النبي" ]   <
في أحيان أخرى يشير إلى محمد ]. إال أنه سيتم التركيز على 

استعمال كلمة "محمد" ] في نصوص هذا الكتاب.
ويشمل الكتيب فصال خاصا عن اخلط العربي والعمارة اإلسالمية   <
في العالم وأهم املساجد واملعالم السياحية ذات الطابع اإلسالمي 
تركيا  في  أحمد  السلطان  وجامع  إسبانيا  في  احلمراء  كقصر 
العالم  الكبرى في  والصروح اإلسالمية  املساجد  إلى  باإلضافة 

ذات الطابع املعماري املميز.
صدر الكتاب باللغة اإلجنليزية عام 2010 ومت ترجمته ألكثر من   <

عشرين لغة عاملية خالل السنوات املاضية.

45



احلمد لل������ه ربِّ العاملني، الذي خلق البش������ر في أحس������ن صورة، وجعل 
لهم س������مًعا وأبصاًرا وأفئدة، واستخلفهم في األرض ليعُمروها ويقيموا 
فيها دينه ويعبدوه كما ش������رع، وأرسَل إليهم رس������اًل منهم يدلُّونهم عليه 
ويبيِّن������ون لهم ما يحبُّه ليفعلوه وما يُبغض������ه ليتجنَّبوه، وجعل حياتهم في 
ا إلى حياتهم الدائمة في داٍر أخرى؛ هي نعيٌم وسعادةٌ  هذه األرض ممّرً
ملن اتَّبع رس������َل الله في الدنيا، وجحيٌم وتعاسٌة ملن أعرض عن هدى الله 

وخالف رسله.

والصالة والس������الم على خامت رسل الله محمد؛ املبلِّغ عن الله آخَر كتبه 
ألهل األرض، الذي كانت س������يرتُه تطبيًق������ا عملّيًا ملا دعا إليه الناَس من 
طاعة الله تعالى واتباع أمره، وعلى من اتبع س������بيله وس������ار على طريقه 

إلى يوم القيامة.

ا بعد: أمَّ

اء هذا الكتاب  م لعموم الق������رَّ نا في مركز أص������ول العاملي أن نقدِّ فيس������رُّ
التعريفي بنبيِّنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وس������لم، والذي حوى 
ش������يًئا يسيًرا من س������يرته العطرة وأوصافه اجلميلة وأفعاله النبيلة، في 
وقٍت وصلت فيه البش������ريُة إلى منعطٍف تاريخي خطير، وأفلس������ت فيه 
كبرى النُّظم البش������رية والنظريات اإلنسانية، وعجزت عن تقدمي حلول 
َت البشُر مييًنا ويساًرا باحثني عن مخرج  ملعضالت أخالقية كبيرة، وتلفَّ

من تلك األزمات التي تؤرِّق ضمائرهم.

ونحن املس������لمني على يقني أنه ال حلَّ لهذه املش������كالت إالَّ بالرجوع إلى 
الفطرة التي فطَر الله الناَس عليها، والتي جاءت الرسُل - صلوات الله 

عليهم - بالدعوة إليها، وهي إفراُد الله بالعبادة واتِّباع شرعه، 

نتقدم بالشكر والتقدير لكل من
مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة

 ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية في دولة الكويت
ودائرة الشئون اإلسالمية والعمل اخليري في دبي

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - اململكة األردنية الهاشمية
وجامع الفاحت في مملكة البحرين

وإدارة الشئون اإلسالمية العليا "جاكيم" في ماليزيا
ووزارة الشئون الدينية في اندونيسيا

لتعاونهم املثمر إلصدار و تطوير هذا الكتاب

المقدمةشكر وتقدير

IACA-Dubai
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ونرى أن ذلك كفيٌل بحلِّ مش������كالت البش������رية ونش������ر العدل والرحمة 
واخلير في رب������وع األرض، وذلك هو املتَِّفق مع ما أخبرنا به خالُقنا عزَّ 
وجلَّ من وصف نبيِّنا صلى الله عليه وس������لم بقوله: }وما أرس������لناك إال 

رحمة للعاملني{.

ة هذا التعريف بالنبي محمد  اء من الديان������ات كافَّ ونض������ع بني يدي القرَّ
لوه بقلوبهم وعقولهم،  صلى الله عليه وس������لم، وكلُّنا أمٌل أن يقرؤوه ويتأمَّ
������وا عن أذهانهم ما تبثُّه كثير من وس������ائل اإلعالم من دعايات  وأن يُنحُّ
ه، أو على األقل يقارنوا بينها وبني أقوال نبيِّنا صلى الله  مغلوطة في حقِّ
عليه وسلم وأفعاله؛ ليعلموا حينَها مقدار الظلم الذي مُيارس ضدَّ تلك 

األقوال واألفعال.

اء الهداية إلى الطريق  ونس������أل الله جلَّ وعال أن يكتَب لنا وجلميع القرَّ
،،، التي يحبُّ

واحلمد لله ربِّ العاملني.

د.حسام توغلو- م.باسل الفوزان

مركز أصول العاملي

www.OsoulCenter.com
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170 البيئة   .8
• احلفاظ على البيئة والرفق باحليوان. مفهوم اللحم احلالل.

 • التعاليم النبوية فيما يتعلق بإعمار األرض وإضافة القيمة اإليجابية
    للبيئة واستخدام املوارد الطبيعية.

180 املعجزة   .9
• ملاذا يعتبر القرآن الكرمي معجزة خالدة؟ وما هي احلقائق العلمية

  التي ذكرها القرآن الكرمي قبل أن يكتشفها العلم احلديث؟ 
• كيف تتأكد أن القرآن الكرمي كالم الله ورسالته للبشر؟
• كيف تكون رسالة الله لكل البشر وهي باللغة العربية ؟ 

194 10. األحاديث النبوية  
• من أقوال النبي محمد ] وحديثه الشريف.

• التعاليم النبوية فيما يتعلق بالطعام والشراب وأوجه اإلعجاز الطبي فيها.

208 11.  اخلامتة 

214 12.   فنون العمارة واخلط اإلسالمي 
• ملحق ألعمال املتخصصني في الفنون واخلطوط اإلسالمية من مختلف دول العالم.

• ملحق مصور ألهم املساجد واآلثار واملعالم التاريخية اإلسالمية في دول العالم.

276 13. املراجع 

12 شهادات املفكرين حملمد ]    .1

24 صفاته وشمائله ]    .2

 30 حياته وسيرته ]    .3
• تعريف مختصر مبحمد ] وحياته العائلية والعملية.

• أهم األحداث منذ بدء الرسالة وحتى وفاته ].
• ملحق مصّور ألهم األماكن املتعلقة بسيرته ].

70 النبوة والرسالة   .4
• كيف أصبح محمد ] نبيا وكيف تلقى الرسالة؟

سبقتها؟ التي  السماوية  بالرساالت  عالقتها  وما  اإلسالم؟  رسالة  تدعو  ماذا  إلى   •
• ماذا قال محمد ] عن إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السالم؟

110 األخالق واحلضارة   .5
• كيف أرسى محمد ] املقومات األخالقية للحضارة اإلسالمية؟ 

• كيف أضاف محمد ] قيما إيجابية حلياة الشعوب ؟
• تعاليمه فيما يتعلق بالتربية والقيادة الشخصية والتعامل مع الذات.

• تعاليمه وسنته فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية واالقتصادية والتعامل مع غير املسلمني.

140 املرأة   .6
• املرأة وحقوقها في اإلسالم

• هل تبّنى محمد ] مفهوم تعدد الزوجات أم أنه جاء بشرع سماوي لتنظيم التعدد؟  
امرأة؟ من  أكثر  بعدها  تزوج  ثم  عاما   25 مدة  واحدة  زوجة  تزوج محمد ]  ملاذا   •

حقوق اإلنسان                        158  .7
•احلرية والعدالة وحماية احلقوق في اإلسالم.

• تعاليم محمد ] فيما يتعلق بالقتال والتعامل مع الغير.

الفهرس
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الفصل

1

� الدكتور مايكل هارت أمريكي يهودي ولد عام 1932 وهوعالم فلكي ورياضي وأستاذ في 
القانون وعلوم الكمبيوتر والفيزياء. عمل باحثا في وكالة الفضاء األمريكية ناسا قبل أن 
ينتقل إلى تكساس ليعمل أستاذا في جامعة ترينيتي في سان أنتونيو. أحب دراسة التاريخ 

وألف كتابا شهيرا أسماه “ املائة: تصنيف ألعظم الشخصيات تأثيرا في  العالم ”.

في تصنيف فريد وموضوعي ألعظم الشخصيات تأثيرا في العالم، 
قارن العالم األمريكي مايكل هارت بني مائة شخصية من العظماء 
عبر التاريخ، وكانت املفاجأة أنه اختار محمدا ] ليكون على رأس 

قائمة أعظم الشخصيات في التاريخ.

معظ������م  أن  ه������ارت  ماي������كل  وب������ني 
الش������خصيات التي ذكره������ا في كتابه 
كانت محظوظة بأنها ولدت ونش������أت 
في مراكز احلضارة في العالم، وسط 
أمم ذات ثقاف������ة عالية وش������أن كبير. 
ولك������ن محم������دا ولد في بيئ������ة بدوية 
بس������يطة وفي منطقة كانت بعيدة عن 

مراكز احلضارة والثقافة والعلم. 

وق������ال ماي������كل هارت ف������ي كتابه أن 
محم������دا ] أس������س رغ������م تواضع 

أح������د  نش������أته 
أعظم األديان في 
العالم وكان قائدا 
سياس������يا واس������ع 

التأثير.

أرى أن القدرة الفريدة 
للجمع بني التأثير الديني 
والتأثيرالدنيوي وبشكل 

متميز تؤهل محمداً 
ليكون أكثر الشخصيات 
تأثيرا في تاريخ البشرية

مايكل هارت

الفصل األول

شهادات املفكرين
أعظم الشخصيات تأثيرًا في العالم

13 12
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أعظم القادة

وم������ن الذين تكلم������وا مبوضوعي������ة وإنصاف عن 
محمد ]، الكاتب والسياسي الفرنسي الشهير 
ألفونس دي المارتني وقد وصف تفوق محمد ] 

على غيره من العظام بهذه الكلمات البسيطة:

وأشار إلى أن محمداً ] لم يحشد أسلحة 
إليج������اد إمبراطورية أو ق������وة مادية، ولكنه 
أثار الروح واألفكار واملعتقدات. فمن وحي 
كت������اب إلهي، كل كلمة في������ه صارت قانونا، 
أوجد محمد ] أمة روحانية تضم شعوبا 

من كل عرق ولسان في العالم.

وبعد مرور أكثر من ثالثة عشر قرنا من وفاته فإن تأثيره ال يزال 
قويا وواسع االنتشار. ويرى مايكل هارت أن تأثير محمد ] في 
في  بولس  والقديس  املسيح  تأثير  مجموع  من  أكبر  كان  اإلسالم  
كان  السالم  عليهما  عيسى  واملسيح  محمد  من  كال  وأن  املسيحية 

لهما تأثيرا دينيا متقاربا على مستوى العالم.

»إذا كان سمو الهدف، وبساطة اإلمكانات، وعظمة النتائج، هي املعايير 
الثاثة لقياس عظمة الرجال، فمن يجرؤ أن يقارن أيا من عظماء 

الرجال في العصر احلديث مبحمد؟«

وأض������اف أن محمدا جنح في تقويض اخلرافات القائمة بني اخلالق 
واملخلوق، وإعادة الصفاء والعقالنية إلى مفهوم اإللهية وسط أجواء 
من فوض������ى املادية والوثني������ة، واجنز ثورة فكري������ة وحضارية وصل 

تأثيرها إلى كل بقاع العالم.

محمد .. نبي لزماننا
ذكرت الكاتبة البريطانية كارين آرمستروجن في كتابها

 »محمد نبي لزماننا« 
" MuhAMMAD A prOphet fOr Our tIMe "

 أننا يجب أن ندرس سيرة محمد بطريقة موضوعية ومتزنة حتى"
 نقدر إجنازاته ونستخلص منها الدروس والعبر." والتي نستفيد

.منها في زماننا هذا

لقد حمل محمد رسالة سماوية واستطاع أن يوحد القبائل العربية 
التي عاشت حروبا طاحنة زمنا طويال.

وحتى نتجنب كوارث احلروب بني العاملني اإلسالمي والغربي فعلينا أن نتعلم 
كيف نفهم ونقدر بعضنا البعض وليس أن نتجاهل خالفاتنا دون حلها.  وال 

شك إن أفضل نقطة ننطلق منها هي شخصية وسيرة محمد ].
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جون آدير 
خبير بريطاني في علوم القيادة ومؤلف كتاب 
القيادة  دراسات  وحدة  رئيس  محمد«.  »قيادة 

في األمم املتحدة 

»من خالل قراءتكم لهذه الصفحات، آمل أن حتكموا بأنفسكم 
التي  املثالي  القائد  صفات  من   [ محمد  قرب  مدى  على 
تتفق مع املفهوم احلديث لطبيعة وممارسة القيادة ومع صفات 
وكانوا  شعوبهم  خلدمة  أخلصوا  الذين  النموذجيني  القادة 

أصحاب رؤية وطموح«.

وليام مونتغومري 

العربية  الدراسات  وبروفسور في  مؤرخ سكوتالندي 
واإلسالمية في جامعة أدينبرا

)2006-1909(

يقدره  ولم  الغرب  ينصفه  لم  التاريخ   أحد من عظماء  »ما من 
أجل  من  للتضحية  استعداده  إن  محمد ].  مثل  التقدير  حق 
باخلصال  وحتليهم  برسالته  وإميانهم  أصحابه  وصدق  الرسالة 
النبيلة وقدرتهم على حتقيق نتائج عظيمة ليعكس تكامل عناصر 

التأثير والقيادة في شخص محمد ]«.

ماهامتا جانديشهادات املفكرين  في شخص النبي ] 
من أشهر القادة الروحيني  والسياسيني  في تاريخ الهند

)1948-1869(

ذلك  محمد،  اإلسالم  نبي  صفات  أفضل  على  أتعرف  أن  »أردت 
الناس،  من  املاليني  قلوب  على  منازع  ودون  يستولي  الذي  الرجل 
فأصبحت أكثر اقتناعاً من أي يوم مضى بأنه ليس السيف الذي 
حقق موقعاً لإلسالم في حياة الناس في تلك األيام، بل البساطة 
احلقيقية لشخص محمد ] وتخليه التام عن مصاحله الشخصية 
واحترامه الدقيق للعهود وإخالصه التام ألصحابه وأتباعه وكذلك 

جرأته وشجاعته وثقته املطلقة بالله وبرسالته«.

ألفونس دي المارتني

فيلسوف وشاعر فرنسي – مؤلف كتاب تاريخ 
الترك )1790-1869( والذي حتدث في أحد 

فصوله عن النبي محمد ] 

»فيلسوف وخطيب ومصلح ومشرع ومحارب. 
رجل  الفكرية،  العقائد  وقّوم  األفكار  صحح 

روحي  أساس  على  تقوم  إمبراطورية  ومؤسس  أوهام،  دون  عبادة 
واحد. إنه »م�ح�م�د«. وحسب معايير العظمة اإلنسانية إذا كان سمو 
لقياس  معايير  هي  النتائج،  وعظمة  اإلمكانات،  وبساطة  الهدف، 
في  الرجال  عظماء  من  أيا  يقارن  أن  يجرؤ  فمن  الرجال،  عظمة 

العصر احلديث مبحمد؟«.
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وليام ديورانت
مؤرخ وفيلسوف وكاتب. مؤلف كتاب »قصة احلضارات« 

)1981-1885(

»اس������مه يعني "كثير الثناء عليه"، وقد ج������اء هذا املعنى في نصوص 
إجنيلية تبش������ر بقدومه. لم يُعرف عن محمد أنه كتب أو خط شيئاً 
بي������ده. إال أن أُمّيت������ه الواضحة لم حتل دون نقل������ه للقرآن الذي هو 
أشهر الكتب فصاحة في اللسان العربي، ولم متنعه أميته أيضا من 
اكتساب القدرة على »إدارة« الرجال .. تلك األمور التي قلما تتحقق 

)مجتمعة( ألكثر األشخاص ِعلماً«.

يوهان فولفجاجن جوته 
من أشهر األدباء والشعراء والكتاب في أملانيا 

)1932-1749(

»لم يكن محمٌد ش������اعرا ب������ل كان نبياً، لذلك 
حت������ى نك������ون موضوعيني ال بد أن نتعامل مع الق������رآن على أنه كتاب 

سماوي وليس كتاب شعر للتسلية«.
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توماس كاراليل
مؤرخ وفيلسوف بريطاني ومؤلف كتاب

األبطال والبطولة في التاريخ )1881-1795(

ل ليصنع  »كي������ف لرجل وحيد أن يصه������ر قبائَل متحاربة وب������دواً ُرحَّ
منهم أمة واحدة أصبحت من أعظم األمم قوة وحضارة في أقل من 

عقدين من الزمان؟«.

القس أر. بوسوورث سميث 
 في كتابه »محمد واحملمديون« 1946

»كان رأس الدولة ورأس الكنيسة، كان البابا 
م������ن دون مطالب وكان القيصر م������ن دون فيالق. لم يكن لديه جيش 
قائم وال حرس ش������خصي وال قصر وال دخل ثابت. وإن كان من أحد 
لديه احلق في القول إنه كان يحكم بأمر إلهي فهو م�ح�م�د ]. كان 
يتمتع بالقوة من دون وسائلها أو سبل دعمها. لم يعبأ مبظاهر القوة 

، وكانت بساطة حياته اخلاصة ت�ُجاري حياته العامة«.
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ليو  توِلستوي
كاتب ومؤلف روسي مشهور ومؤلف كتاب احلرب والسالم 

)1910-1828(

»إنه مما ال ش������ك فيه أن محمداً كان أحد املصلحني العظام، فقاد 
أمته وأخرجها من ش������ر الصراعات والتفرق إلى الس������الم والوحدة 
ومن البدائية والبس������اطة إلى حضارة فتحت أبواب الرقي والرخاء 
لألمم والش������عوب، وهذا ما لم يتحقق لدى العرب قبل اإلس������الم. 
إّن ه������ذه مهمة كبيرة وعظيمة ال يقوم به������ا إال رجل عظيم وجدير 

باالحترام والتقدير«.

موريس بوكاي
طبيب وجراح فرنسي مش������هور ومؤلف كتاب “اإلجنيل 
والقرآن والعلم” . أش������رف عل������ى حتليل مومياء فرعون 
مصر بعد نقلها من مصر إلى فرنس������ا في عهد الرئيس 

الراحل فرانسوا ميتران. )1998-1920(

»لقد قمت بدراس������ة الق������رآن مبوضوعية تامة 
وبروح متحررة من كل حكم مسبق وقد أذهلني مدى تطابق النصوص 
القرآنية؛ والتي تعرض موضوعات ش������ديدة التنوع؛ ملعطيات دقيقة 
في العلم احلديث. وإذا نظرنا إلى مستوى املعرفة في عصر محمد 
فإن������ه ال ميكن اعتبار احلقائق العلمية الت������ي وردت في القرآن على 
أنها من تأليف بشر. كيف ميكن إلنسان أمي أن يصّرح بحقائق ذات 

طابع علمي بحت دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ ؟«.
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وكلمة »ُمحّمد« في العربية تعني الشخص
الذي ميدحه الناس ويحمدونه بكثرة.  

فهو الذي يذكره الناس مبديح كثير ألعماله الطيبة وسيرته العطرة
وهو الشخص الذي يستحق املدح والثناء بشكل متكرر. 

 هذه كلمة ُمحّمد ] صممها اخلطاط
فريد العلي في مجموعته »محمديات«

ويبدو فيها حرف احلاء كأنه قبة مسجد مت بناؤه من عبارة
»محمد رسول الله«

ويحيط بهذا البناء سور سداسي الشكل مكون كذلك من كلمة 
»محمد« مت تصميمها بشكل هندسي جميل وأسلوب فني بديع.

[
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أوصافه ومالمحه ]

كان محم������د ] ذا بش������رة بيضاء 
متيل للحم������رة وكان جميل الوجه، 
من رآه َهابَ������ه وأَجلَّه واحترمه ومن 
خالط������ه أحب������ه. كان وجهه كالقمر 
يتألأل ن������ورا كما وصف������ه أصحابه 
وكان عريض اجلبهة واسع العينني. 
عيناه سوداوان وش������عره أسود فيه 

شعرات بيض ليس باألملس وال باألجعد وحليته كثيفة الشعر.

لم يكن قصيرا وال طويال بل كان متوس������ط الطول ولم يكن بديناً 
ولم يكن كبير البطن بل كانت بطنه مبس������توى صدره. وكان واسع 
الصدر قوي اجلسم ميشي بقوة ونشاط ويرفع قدميه وال يجرهما 

على األرض. وإذا التََفَت ألحٍد خلفه كان يلتِفُت بكامل جسمه.

صفات النبي ] وشمائله

يعتقد املس������لمون بحرمة تصوي������ر األنبياء والرس������ل إجالالً لهم 
وتعظيم������اً لدوره������م الذي اقت������رن بخالق الكون ف������ال توجد عند 
املس������لمني صور أو رسومات تظهر مالمح محمد ] وال من جاء 
قبله من األنبياء والرسل. لكن التاريخ اإلسالمي يزخر بالروايات 
واألحاديث احملققة واملتواترة والتي نقلت لنا أوصاف محمد ] 

اخَللْقية واخُللُقية بدقة وعناية.

الفصل الثاني
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هذه اللوحة تسمى احللية النبوية وفيها وصف حملمد ] وبعض 
شمائله. وعادة ما يقوم على كتابتها اخلطاطون املتخصصون في 
اخلط العربي إلبراز قدراتهم إلتقان اخلطوط العربية. من أعمال 

اخلطاطة اإلسبانية نوريا جارسيا ماسيب.
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مزاجه وعواطفه ]

لم يكن محم������ٌد ] عصبي املزاج 
ب������ل كان كثيرا م������ا يوصي أصحابه 
باحللم واإلبتعاد ع������ن الغضب، إال 
فيم������ا يتعلق بانته������اك حرمات الله 
تعال������ى فل������م يغضب لنفس������ه قط. 
وذكرت عائش������ة زوج الرسول  ] 

أنه ما ضرب بيده شيئا قط إال أن يجاهد في سبيل الله، وال ضرب 
خادما وال امرأة ولم يكن يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. 

تعامله مع الناس ]

كان محمد ] يبدأ الناس بالس������الم ويعلم أصحابه أن التبسم في 
وجه اآلخرين صدقة. وما ُخيَِّر بني أمرين إال اختار أيس������رهما ما 

لم يكن مأثما. 

لم يكن يتدخ������ل فيما ال يعني������ه. كان ودوداً وصادقاً في تعامله مع 
اآلخرين. عندما عمل في التجارة عرفه الناس بلقب الصادق األمني.

وكان يجلس حيثما ينتهي به املجلس فال يزاحم أحدا وكان يعطي 
كل انتباهه ملن يحدثه فلم يكن يقاطع أحدا حتى ينتهي اآلخر من 

حديثه. وكان شديد احلياء وال يأتي من األفعال ما يعاب عليه.

طبعه وشخصه ]

كان ه������ادئ الطبع ومرن التعامل، ليس فظاً وال غليظاً. ووصفه أنس 
بن مالك [ الذي خدمه عشر سنني بأنه من أحسن الناس 
خلقا وما قال له أف قط. كان معظم ضحكه التبسم وكان 
 ميازح أصحابه وال يقول إال حقا.  ولم يكن محمد ] 
فاحش������ا في كالمه وال متفحشا، أي لم يكن يتكلف 
أويتعمد الس������وء في كالم������ه وأفعاله.  كما أنه لم 
يكن صّخابا أي عالي الصوت أو شديد الصياح 

بل كان محبوبا متزن الطباع. 

صفة كالمه  ]

لم يكن محمٌد ] كثير الكالم ولكن إذا تكلم حتدث بطالقة وإيجاز 
وبالغ������ة. وكان إذا أك������د على أمر ما،  كرر ذل������ك ثالثا. كان صادق 
احلدي������ث ال يق������ول إال حقا. كان يك������ره اجِلدال ولم يك������ن عيَّابا وال 
احا. لم يكن يتكلم إال فيما رجا ثوابه من الله وال يرجو من كالمه  مدَّ

إال مرضاة الله تعالى. وقال محمد ] معلّما أصحابه:

أنا زعيم ببيت في ربض اجلنة ملن ترك امِلراء وإن كان محقا، وبيت في 
وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإْن كان مازحا، وبيٍت في أعلى اجلنًة ملن 
حسن خلقه. أخرجه أبوداوود )4974/ 4800( والطبراني في )الكبير( )8/98( وصححه النووي 

في رياض الصاحلني.  

ربض اجلنة: محيطها واملراد أدنى اجلنة. وامِلراء: اجلدال
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كان محمد  ] جوادا كرميا يعطي الناس عطاء من ال يخشى الفقر، 
لكنه لم يكن يقبل لنفسه أو ألهله األخذ من مال الزكاة، ولم يرض أن 

يَستعمل أحدا من أهل بيته في جباية الزكاة من املسلمني.

َي  سقفه بسعف النخيل وجلود  كان بيته بسيطا مبنيا من طني، وُغطِّ
اجلمال وكان يقول ]:

"ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي.. والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا 
إال كراكب سار في يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من نهار ثم 
عباس. ابن  حديث  من    )2788( برقم:   )666  /  2( "مسنده"  في  أحمد  أخرجه  وتركها"  راح 

أسلوب معيشته ]

لم يكن محمد ] مبذرا وال ُمَقتِّراً 
ب������ل كان معت������دال ومتواضعا في كل 
أمور حياته. ل������م يكن كثير الطعام، 
وم������ا انتقص أو ع������اب طعاما قط. 
ولم يش������بع من خبز الشعير يومني 
متتابع������ني حت������ى قب������ض. كان يأكل 
بيمينه ويلع������ق أصابعه ويحمد الله 

بعد طعامه. 

وكان كسائر الناس يخدم نفسه ويَحِلب شاته وعندما يكون في بيته 
كان ميضي وقته في مساعدة أهله. 

كان يحب النظافة ويلبس احلسن من الثياب دون تكلف. وكان يحب 
الطيب )أي العطر( ذا الرائحة الطيبة ويضع كحل »اإلثمد« في عينيه. 

بعد صالة الفج������ر كان يحب أن يبقى 
في مصاله ليقرأ الق������رآن ويذكر الله 
تعالى حت������ى تطلع الش������مس وترتفع. 
وكان يقوم اللي������ل كل ليلة واذا نام عن 

حزبه صاله في النهار.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبي يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه. فقلت له: ِلَم تصنع هذا يا رسول الله، وقد ُغفر لك 

ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفال أكون عبداً شكوراً؟ "
)متفق عليه(.

بيت النبي محمد  ] 
املسجد النبوي الشريف 

كما وصفته الروايات  شاته: أي غنمتُه

صائف: يوم حار من أيام الصيف

صورة تخيلية ملسجد النبي ] الذي ُبنى عقب وصوله ] 
إلى يثرب. وكان بيته ] في الزاوية اجلنوبية من املسجد
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الفصل

تعريف مختصر بالنبي ]3

ُم�ح�ّم�د ]االسم

عب������د الل������ه بن عبد املطل������ب )ينتهي نس������به إلى النبي اسم األب
إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليهما السالم(.

ينتمي إلى بني هاشم وهي قبيلة ذات مستوى رفيع في اسم العائلة
اجلزيرة العربية.

20  أو 22 أبريل 570 م  )9 أو 12 ربيع األول من عام الفيل(.تاريخ الوالدة

مدين������ة مك������ة املكرمة ف������ي اجلزيرة العربي������ة )اململكة مكان الوالدة
العربية السعودية حالياً(                                                       

يونيو 632 م  )12 ربيع األول سنة 11 هجرية – وكان تاريخ الوفاة
عمره 63 سنة تقريبا(. 

املدينة املنورة – 400 كم  تقريبا شمال م�ك�ة املكرمة.  مكان الوفاة

الفصل الثالث
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   تعليمه ] 
>  كان م�ح�م�د ] أمياً ال يقرأ وال يكتب ولم يعش خارج م�ك�ة ولَم 

يْسَع الكتساب معرفة من خارج حدود بلده.                     
> عندم������ا بلغ األربعني عام������اً تلقى القرآن الك������رمي وحيا من رب 
العاملني، ن������زل عليه امللك جبريل � فعلم������ه كالم الله فحفظه 

محمد ] وبلغه للناس حرفيا دون نقص أو إضافة.
> وقد جمعت أقوال محمد ] وتعاليمه في ما يس������مى ب� »كتب السنة 
النبوية الشريفة« وهي تختلف باللفظ والصياغة عن القرآن الكرمي.

حياته العملية ]

من الطفولة 
إلى منتصف 
العشرينيات

عمل في رعي الغنم ثم عمل في التجارة مع عمه 
أبي طالب. كان عمره 12 عاما عندما رافق عمه 

ألول مرة في جتارة إلى بالد الشام.

من منتصف 
العشرينيات 
إلى 40 عاما

عم������ل ف������ي التجارة  لصال������ح ام������رأة ثرية تدعى 
خديج������ة بن������ت  خويلد. وُع������رَف م�ح�م�د ] في 
مجتمعه بالصدق واألمانة وسرعان ما أطلق عليه 

لقب “الصادق األمين”.

من 40 إلى 
63 سنة

العم������ر  م������ن  األربع������ني  بل������غ   عندم������ا 
)610 م  تقريب������ا(، ن������زل علي������ه امللك جبريل � 
بالرس������الة والنبوة فكرس حياته لتبليغ رسالة الله 
وكتابه )لقومه ولكل الناس( ليكون دس������تور حياة 
تتحقق من خالله العدالة االجتماعية والس������الم 

واخلير لكل البشرية. قال تعالى: }ک  ک  
گ   گ  گ   {.

من الوالدة 
وحتى عمر 

سنتني

توفي وال������ده قبل والدت������ه. أرس������لته والدته كعادة  
العرب آنذاك خارج مكة إلى مرضعة تسمى حليمة 

السعدية.

من 2 - 6 
سنوات

عاش مع والدته آمنة إلى أن توفيت في عام 576 م.

من 6 - 8 
سنوات

عاش مع جده عبد املطلب إلى أن توفي.

من 8 - 25  
سنة

أبناء. لعشرة  أباً  وكان  أبي طالب  ع�م�ه  عاش مع 

طفولته وشبابه ]
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حياته العائلية ]

تزوج مـحـمـد ] من زوجة واحدة مدة 25 سنة

وكان������ت زوجته خديجة بنت خويلد أرملة م������ن عائلة كرمية من بني 
أس�������د وكانت محل تقدير واحت������رام في قومها. عم������ل م�ح�م�د ] 
ف������ي جتارتها، فلما وجدت فيه من س������مو األخالق والوالء والوضوح 
واألمانة في التعامل مع الناس، عرضت عليه )بواسطة طرف ثالث( 

أن يتزوجها ومت الزواج.

زواج نـاجـح  

على الرغم من أن خديجة كانت أكبر من م�ح�م�د ]  ب�  15 س������نة على 
أشهر الروايات غير أنهما كانا من طبقتني اجتماعيتني متماثلتني. 

ولم يكن فارق السن ليشكل عقبة أمام تأسيس عائلة وإجناب أطفال 
في ظل زواج ناجح ومس������تقر سادته احملبة والوفاء. استمر زواج النبي  

] بخديج������ة رضي الله عنها   25 
سنة إلى أن توفيت عام 619 م .

أب لـستة أبناء
أجنب م�ح�م�د ] من خديجة رضي 
الله عنها أربع بنات وهن زينب ورقية 
وأم كلث������وم وفاطم������ة وولديْن وهما 
القاس������م الذي توفي وهو في الثالثة 
من عمره وعبد الله الذي توفي وهو 

في الرابعة من عمره. 

Photo taken from Baqee 
Cemetery which is next to Prophet 
Muhammad Mosque in Madinah. 
Some of Muhammad’s companions, 
relatives, wives and children were 
buried in this cemetery

الصورة تظهر مقبرة البقيع في املدينة املنورة والتي دفن فيها بعض أبناء الرسول 
عليه الصاة والسام وبعض أزواجه وآله وأصحابه.

زوج  محب  ووفّي 

أح������ب محمد ]  زوجته خديجة وأخلص لها وألبنائه، وكان يقضي 
وقته مع عائلته فيرعى أبناءه ويس������اعد زوجته في مختلف األعمال 

املنزلية. 

مقبرة املعاه في مكة املكرمة وقد دفنت 
فيها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها

وصف محمد ] خديجة 
أنها سيدة نساء زمانها مثل 

مرمي عليها السام

روى اإلم���ام علي بن ابي طالب  
 [ الرس���ول  س���مع  أن���ه   ]
يقول: "خير نسائها مرمي بنت 
عمران وخير نس���ائها خديجة 

بنت خويلد". 
أخرجه البخاري )3815(
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610-612 م 
املسلمون األوائل  

دعا م�ح�م�د ] أهله وأصحابه املقربني إلى اإلميان بالله 
وبرسالته فآمنت به زوجته خديجة بنت خويلد وصاحبه 
أبوبك������ر الصديق وابن عمه عل������ي بن أبي طالب وزيد بن 

حارثة )مولى أو خادم محمد ]( رضي الله عنهم. واس������تمر 
محم������د ] وأصحابه بالدعوة الفردية لله م������ن دون اجلهر بها في 
األماكن العامة وذلك مدة ثالث سنوات، آمن خاللها عدد من الفقراء 
واألغنياء وصفوة الناس من الرجال والنس������اء والعبيد. ومن أهم من 
آم������ن به في هذه الفترة عثم������ان بن عفان والزبير ب������ن العوام وعبد 
الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وسعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت 

اخلطاب )أخت عمر بن اخلطاب( رضي الله عنهم أجمعني.

613-615 م
قادة قريش يقاومون الدعوة  لإلسالم

بعد ثالث س������نوات من الدعوة الفردي������ة واالنتقائية، بدأ محمد ] 
وأصحاب������ه يدعون الناس جهرا وعلنا لإلمي������ان بالله الواحد وقبول 

رسالته وترك عبادة األصنام. إال أن 
 قادة قريش لم يقبلوا دعوة محمد ]
فاتهموه  بأنه شاعر وساحر ومجنون 
مع أن������ه كان معروفا لديهم بالصدق 

واألمانة واحلكمة.

إغـراء وتهـديـد

ح������اول قادة قري������ش أن يثنوا محم������دا ] عن 
دعوته إلى اإلس������الم  باإلغراء ت������ارة وبالتهديد 
ت������ارة أخرى، وحاولوا منع الناس من االس������تماع 

إلي������ه وأظهروا مزيدا م������ن العداء ملن دخل في اإلس������الم وعذبوا 
الفقراء والضعفاء والعبيد منهم وقتلوا بعضهم وتعرضوا لشخص 

محمد ] باألذى.

الرسول] يعزز أصحابه

كان محمد ] يحث أصحابه على الصبر واملثابرة، وكان يداوم على 
اللق������اء بهم في داراألرقم بن أبي األرقم املخزومي التي كانت أش������به 
مبدرس������ة يعلم أصحاب������ه فيها القرآن الكرمي ال������ذي كان ينزل وحيا 
متتابعا علي������ه، وكان يعلمهم القيم واألخالق ويغرس فيهم الش������عور 

باملسؤولية وااللتزام لتبليغ رسالة الله تعالى للناس كافة. 
ومل������ا رأى محم������د ] ما تعرض له أصحابه م������ن مضايقات وتهديد 
وتعذيب س������مح لبعضهم بالهجرة إلى احلبش������ة )إثيوبيا حالياً( وكان 

يحكمها ملك عادل يعرف بالنجاشي. 

610 م 
بــدء الـرسـالـة 

تلقى محم������د ] الوحي 
معتكفا  كان  بينما  اإللهي 
يتعبد رب������ه في غار حراء 
في جب������ل النور في مكة. 

وفي ذلك اليوم نزل امللك جبريل � باألمر اإللهي لتبدأ مهمة تبليغ 
رس������الة الله للبش������رية. وبعث الله م�ح�م�دا ] رسوال لقومه وللناس 
كاف������ة يدعوهم لإلميان بالل������ه الذي ال إله إال هو، وقبول رس������الته. 
تلك الرس������الة التي يتطلب تبليغها إميان������ا صادقا وإخالصا متناهيا 

والتزاما قويا وأمانة تامة.

محمد ] ُيبلغ الرسالة خالل 23 عامًا
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619 – 620 م
عام احلزن  

 في عام 619 م ، تراجع قادة مكة عن حصارهم للمسلمني بعد أن ثبت 
لهم عدم جدواه ولكن في العام ذاته توفي عم النبي ] أبو طالب الذي 
رباه ورعاه ونص������ره ثم توفيت زوج النبي ] خديجة بنت خويلد التي 
أحبته وناصرته وكانت وفية له. حزن محمد ] حزنا ش������ديدا وتعب 
من قادة مكة وعنادهم فتوجه إلى الطائف التي تبعد مس������افة 80 كم 

تقريبا شمال مكة، لكن أهلها واجهوه بالعداء وآذوه وأخرجوه منها. 

 620–622 م
وميض أمل

وعل������ى الرغم من الظروف الصعبة التي م������ر بها محمد ] وأصحابه 
إال أنه اس������تمر بالدعوة لله مؤمنا به وبرس������الته وموقنا بتأييده وفرجه 

فعرض اإلس������الم على عدد من القبائل العربي������ة ولكنه لم يلق دعما وال 
قبوال إال من أفراد محدودين آمنوا به فأسلموا كأبي ذر الغفاري وطفيل 

الدوسي وضماد األزدي.  
ثم حدث أن اجتمع محمد ] مع ستة أشخاص جاؤوا من مدينة 
يثرب في موسم احلج. ويسكن يثرب قبيلتان عربيتان كبيرتان هما 
 األوس واخلزرج باألضافة إلى عدد من قبائل اليهود. ودعا محمد ]
 هؤالء األشخاص لإلميان بالله الواحد األحد وحدثهم عن رسالة 
اإلس������الم ، وكانوا من قبيلة اخلزرج وقد س������معوا من يهود يثرب 
ببعثة نبي جديد فآمنوا جميعهم به وبرس������الته واتفقوا على دعوة 
قومهم والعودة إلى مكة في موس������م احلج الق������ادم للقاء محمد.. 

النبي والرسول ]. 

[ للنبـــي  بالـــوالء  يتعهـــدون  يثـــرب  مـــن  جـــدد  مســـلمون 
عادت هذه املجموعة م������ن أهل يثرب في العام 
الذي يليه )621م( ومعها ستة أشخاص آخرين 
بعضهم من قبيلة األوس فجلسوا مع محمد ] 
وحتدثوا معه فآمنوا به وعاهدوه أال يعبدوا إال 
الله الواحد األحد وأال يش������ركوا به أحدا وال 
يسرقوا وال يزنوا وال يقتلوا وال يعصوا رسول 

الله ]. ويس������مى هذا االتفاق والعهد ببيعة العقبة األولى حيث مت 
في منطقة ِمنى عند العقبة )وهي مكان رمي اجلمرات حاليا(.

وعاد هؤالء إل������ى يثرب وأخذوا 
يدع������ون ق������ادة القبيلتني األوس 
واخلزرج وأبناء عش������يرتهم إلى 
اإلس������الم، ثم ع������ادوا ثانية في 
موس������م حج الع������ام ال������ذي يليه 
)622م(  وكانوا أكثر من سبعني 

شخصاً وكان معهم امرأتان.

مسجد البيعة أو العقبة وهو قريب من 
جسر اجلمرات حاليًا

بيعة 
العقبة

616–618 م
مقاطعة الرسول ] اقتصاديًا واجتماعيًا

ك������رر قادة قريش مس������اومتهم حملمد ] لكن موقف������ه كان ثابتا ألنه 
يحمل رس������الة الله للناس أجمعني فال مجال للمس������اومة على احلق. 
وق������رر بعدها قادة قريش أن يضربوا حص������اراً اقتصادياً واجتماعياً 
عل������ى محمد ] واملؤمنني معه. ودام احلصار ثالث س������نوات منعوا 
الناس خاللها من مخالطة املس������لمني ومبايعتهم، فعانى محمد ] 
وأصحابه معاناة ش������ديدة. وكانت تلك الفترة صعبة على املس������لمني 

ولكنهم صبروا ومتسكوا بدينهم. 

وفي هذه الفترة اعتنق اإلس������الم اثن������ان من أقوى  رجال م�ك�ة وهما 
عمر بن اخلطاب وحمزة بن عبد املطلب عم الرسول ] وكان ذلك 

عالمة مهمة على طريق الدعوة لإلسالم.
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 623-624م 
املسلمون يبايعون محمدا ] في املدينة 

بويع محمد رس������ول الله على الس������مع والطاعة في 
املنش������ط واملكره. كان أهل يث������رب مزيجاً من العرب 

  622 م  )1 للهجرة(
يثرب  إلـــى  مــهــاجــرًا  وخـــروجـــه   [ محمد  لقتل  قــريــش  قـــادة  تــآمــر 

خش������ي قادة قريش من ازدياد أتباع 
محمد ] وانتش������ار دين اإلس������الم 
ف������ي اجلزي������رة العربية فق������رروا أن 
يتخلصوا منه وتآمروا في دار الندوة 
على قتل������ه. إال أن محمدا ] خرج 
هو وصاحبه أبو بك������ر الصديق من 

مك������ة إلى غار ثور ومكثا في������ه ثالثة أيام ثم هاجرا إلى يثرب. وق�د 
مثلت ه�ج�رة محمد ] أكبر نقطة حتول في تاريخ اإلسالم. ففي 
يثرب ازدهر اإلس������الم وظهر نظام اجتماعي جديد وتش������كلت نواة 

الدولة اإلسالمية.

 النبي ] يغير اسم يثرب إلى املدينة

أطلق النبي ] اسم »املدينة« على يثرب. ولم تعد يثرب )بعد هجرة 
محمد ] إليها( مدينًة لألوس أو اخلزرج أو اليهود بل أصبحت موطناً 
لكل املؤمنني بالله يحكمها رس������ول الله ]. ودعا النبي ] بالبركة 
للمدينة وأن يحببها الله للمسلمني وقال في مناسبة أخرى: "إن اإلميان 
لي������أرز إلى املدين������ة كما تأرز احلية إلى جحرها" رواه البخاري ومس������لم

النبي محمد ] يؤسس املجتمع اجلديد في املدينة 

كان أول عمل قام به محمد ] في املدينة أنه بنى املسجد ليجتمع 
فيه املسلمون ويؤدوا فيه صلواتهم وآخى بني املهاجرين من مكة 
واألنصار من املدينة فازداد تآلفهم وحتاببهم. ودعا محمد ] 

الناس في املدينة إلى حتقيق الوحدة والتماسك االجتماعي. وقال ]: 
أراد النبي ] أن يربط بني هذه األعمال ورضى الله جل وعال ليجعل 
الناس يعيش������ون في عدالة وأمن في مجتمع فيه املسلم وغير املسلم.

»يا أيها الناس أفشوا السام، وأطعموا الطعام، َوَصّلوا بالليل والناس 
نيام تدخلوا اجلنة بسام« رواه ابن ماجه )1334( والترمذي )2485(

مجتمع إسالمي في يثرب يهاجر إليه املسلمون

اعتنق اإلسالم قادة أكبر قبيلتني في يثرب وهما قبيلة األوس وقبيلة 
اخلزرج وبذلك دخل في اإلس������الم معظم أو جمي������ع أبناء القبيلتني. 
وسمح محمد ] ألصحابه من أهل مكة بالهجرة إلى يثرب ليعيشوا 

مع إخوانهم بعيدا عن بطش قادة قريش. 

وعاهد اجلميع النبي محمداً ] مبثل ما عاهد عليه إخوانهم من قبل. 
ويس������مى هذا اللقاء ببيعة العقب������ة الثانية وكانت منعطفا مهما في تاريخ 

الدعوة لله تعالى. 

واليه������ود. وعلى الرغم م������ن وجود قبيلتني كبيرت������ني فيها وثالث 
قبائ������ل يهودية صغيرة، فقد كان املجتم������ع العربي في يثرب أكبر 

من املجتمع اليهودي. 
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َعِلَم املسلمون أن قافلة جتارية 
لقادة قريش س������تمر قريبا من 
املدينة ويترأس������ها أبو س������فيان 
فخرج������وا ليس������تعيدوا أموالهم 
منه������ا، فلما أحس أبو س������فيان 
بتح������رك املس������لمني، غيّر خط 
قافلته وأرس������ل ليُْخِبر قريش������اً 
فخرج ق������ادة قريش بجيش من 

950 مقاتال مجهزين بالعتاد والسالح.

ولم يكن املس������لمون مس������تعدين حلرب أو معركة ولم يتجاوز عددهم 
313 رجال تقريبا ولم يكن معهم إال فرسني وعدداً من اإلبل، ودعى 

محمد ] ربه دعاًء شديداً تضرع فيه وألّح وابتهل لله. 

والتق������ى اجلمعان في منطق������ة بدر على بع������د 155 كم جنوب غرب 
املدين������ة وذلك في يوم اجلمعة 17 من ش������هر رمضان الس������نة الثانية 
للهج������رة. وكان من املدهش لقادة قريش وغير املتوقع لهم أن ينتصر 
املس������لمون على جيشهم في أول معركة يخوضونها، وأن يقتل العديد 
م������ن قادة قريش وأعيانها في تلك املعركة كأبي جهل وأمية بن خلف 

والوليد بن عتبة.

والعبادة ال��دي��ن  ح��ري��ة مم��ارس��ة  امل��ع��اه��دة   ضمنت 
دينهم لليهود  أن  وأق��رت  واليهود  املسلمني  من   لكل 
 وللمسلمني دينهم وبينهم النصح والبر وإقامة العدل
واألمن احلماية  املعاهدة  ووف��رت  املظلوم.   ونصرة 
 ل��ك��ل س��ك��ان امل��دي��ن��ة وم��ن��ع ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ممتلكات
الدفاع في  يشتركوا  بأن  اجلميع  وطالبت   اآلخرين 
خارجي. الع��ت��داء  تعرضها  ح��ال  ف��ي  املدينة  على 

  )انظر: السيرة البن إسحاق(

املنطقة التي وقعت فيها معركة بدر

عسكر  الذي  واملكان  الكبرى  بدر  موقعة  مكان 

فيه النبي ] وأصحابه

623 - 624 م )2 للهجرة(
»بدر« موقعة فـُرضت على املسلمني 

عندما هاجر املسلمون من م�ك�ة إلى املدينة، اضطر كثير منهم للتخلي 
عن بيوتهم وممتلكاتهم التي اس������تولى عليها قادة قريش وتاجروا بها 

ومنعوهم من اصطحابها معهم.

محمد ] يضع أول معاهدة مع اليهود في املدينة

قام النبي ] بكتابة أول وثيقة أو صحيفة تضمن التعايش السلمي 
بني املسلمني واليهود واحترام حقوق الطرفني
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 626 م )5 للهجرة(
قادة قريــــش وقبائل عدة يحاصرون املدينــــة في موقعة اخلندق 

يطلق على هذه املوقعة أيضاً اسم موقعة األحزاب. فقد أجمع قادة 
قريش وقبائل عدة على ضرورة ش������ن هجوم شامل لقتل محمد ] 
والقضاء على املسلمني وذلك من خالل القيام بعمل عسكري موحد 

يضم عشرة آالف مقاتل من قبائل مختلفة. 

624 -625 م )3 للهجرة(
قادة قريش يهاجمون املسلمني في معركة أحد 

ح������اول قادة قريش الث������أر لهزميتهم في معركة ب������در، وخوفاً من أن 
يفقدوا دورهم الس������يادي في اجلزيرة العربية، حش������دوا جيش������اً من 
3000 مقاتل مبساعدة حلفائهم وأرسلوهم ملقاتلة املسلمني.  وحدثت 
املعركة بالقرب من جبل أحد ش������مالي املدينة وذلك في السنة الثالثة 
للهج������رة. وأمر محمد ] مجموعة من الرماة أن يرابطوا على جبل 
صغي������ر ليحموا جيش املس������لمني من خلفهم ولك������ن نزولهم من على 
اجلبل ومخالفتهم ألمر الرس������ول ] وانشغالهم بجمع بعض الغنائم 
جعل خالد بن الوليد )وكان في جيش قريش(  يلتف عليهم مع جنوده 

من اخللف.
ارتبكت صفوف املس������لمني وخس������ر املس������لمون هذه املعركة وأصيب 
محمد ] واستش������هد فيها كثير من أصحاب������ه ومن بينهم حمزة بن 

عبد املطلب عم النبي ] الذي كان يحبه حباً كبيراً.
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628 م )6 للهجرة(
صلح احلديبية.. هدنة مدتها عشر سنوات

وبع������د عام تقريبا من غ������زوة اخلندق هدأت خاللها 
األمور قليال،  اتخذ محمد ] مبادرة  سلمية وقرر 
أداء العمرة ف������ي بيت الله في م�ك�ة املكرمة. وكانت 
زيارة م�ك�ة بقصد التعبد حقاً دينياً وتاريخيا جلميع 

القبائل العربية وتعهدت قريش بحمايته. 

كان أم������راً مفاجئ������اً لقادة قري������ش أن يروا محم������دا ] مقباًل نحو 
م�ك�ة وبصحبته 1400 رجل غير مس������لح س������اقوا معهم الهدي )اإلبل 
واألغن������ام(. وبع������د مفاوضات مع قادة قريش، واف������ق الطرفان على 
اتفاق هدنة مدتها عش������ر س������نوات يتوقف خاللها القتال بني قريش 
وحلفائه������ا م������ن جهة وبني محمد ] ومن دخ������ل في عهده من جهة 
أخرى. ومبوجب هذا االتفاق ال يدخل محمد ] وأصحابه إلى مكة 
هذا العام بل يرجعون إلى املدينة على أن يعودوا إلى مكة فيدخلوها  

معتمرين في العام الذي يلي االتفاق وملدة ثالثة أيام فقط.

ويعطي االتفاق القبائل واألف������راد حرية الدخول لعهد 
قريش أو عهد محمد ] دون أن يتعرض أحد األطراف 
لآلخر. لكن إذا دخل أح������د من حلف قريش في حلف 
محم������د ] فعليه أن يرده إلى قريش، أما قريش فهي 
غير ملزمة برد من يأتي لها وهو من حلف محمد ]، ونص االتفاق 
على بنود أخرى ورأى كثير من املس������لمني أنه������ا كانت لصالح قريش 

وليست لصاحلهم، لكن محمدا ] كان ينظر إلى أبعد من ذلك.

هدنة 10 

سنوات

628 -629 م  )6 - 7 للهجرة(
خالل الهدنة، محمد ]  يبلغ الرسالة داخل اجلزيرة العربية وخارجها 

كان������ت الهدن������ة فرصة ذهبي������ة حملمد ] ليبلغ رس������الة الل������ه تعالى 
وليح������دث الناس بحرية عن اإلس������الم دون أن يعترض������ه قادة قريش 
 أو مينع������ه أحد م������ن حلفائهم. وخالل فترة الهدنة أرس������ل محمد ]

بكت������ب للمل������وك والرؤس������اء يدعوه������م فيها لإلمي������ان بالل������ه الواحد 
وبرس������الته السماوية. ومن هؤالء النجاش������ي ملك احلبشة واملقوقس 
ملك اإلس������كندرية وكس������رى أبرويز ملك فارس وقيص������ر ملك الروم 
واحل������ارث الغس������اني أمي������ر دمش������ق وكذلك مل������وك وأم������راء بصرى 
واليمام������ة. وخالل فت������رة الهدنة دخل كثير من الناس في اإلس������الم.

وتشاور محمد ] مع أصحابه وقرر أن يأخذ باقتراح سلمان الفارسي 
حفر خندق في ش������مالي املدينة  خصوصا أن املدينة محاطة بصخور 
بركانية وعرة ال تس������تطيع اخليل املشي عليها وبالتالي حفر خندق بني 
احلرة الش������رقية )املنطقة البركانية الش������رقية( واحلرة الغربية لقطع 
الطري������ق على قريش وحلفائها. وبالفعل حفر املس������لمون خندقا كبيرا  
بط������ول 5.5 ك������م وعرض 4.6م. وكان املس������لمون آن������ذاك في أصعب 
أوقاتهم وحاولوا الدفاع عن أنفس������هم  ب������كل ما أوتوا من قوة، مبا في 
ذلك احلرب النفس������ية. وحاصر األحزاب املدينة املنورة مدة شهر ولم 
يدخلوها ثم فقد قادة قريش صبرهم وهبت عاصفة قوية قلعت كثيرا 

من خيامهم فاضطر جيش األحزاب إلى االنسحاب.
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 630 م  )8 للهجرة(
فتح مـكـة سلمًا ودون قتال

 بعد أقل من عامني من توقيع صلح احلديبية واتفاق الهدنة، انتهك أحد 
 حلفاء قريش )بني بكر( الهدنة، فأغاروا على أحد حلفاء محمد ] 
)بني خزاعة( وقتلوا منهم عش������رين رج������ال وحلقوا بهم حتى وصلوا 
مك������ة. وعندما علم محمد ] بهذه اجلرمية حش������د عش������رة آالف 
مقاتل من املسلمني وغادر بهم املدينة متجها إلى مكة. ويذكر أن أبا 

سفيان جاء إلى املدينة لتبرير 
تعدي بني بكر على بني خزاعة 
وطل������ب اإلجارة لك������ن لم يجره 

أحٌد في املدينة.

ولم تكن قريش مستعدة لقتال، 
فأم������ر محمد ] أصحابه وجنوده أال يقاتلوا إال من يقاتلهم فدخل 
مكة س������لما ومن دون قتال بل وأعطى األمان لكل من دخل بيت الله 
احلرام ولكل من دخل بيته أو بيت أبي سفيان وهو أبرز قادة قريش 

وأشرافها. 

ووصل محم������د ] إلى بيت الل������ه احلرام محاطاً باملس������لمني وهم 
يرفع������ون أصواته������م بالتكبير والتهليل، وحمد الله تعالى وس������ط جو 

رحماني عظيم خشعت له قلوب الناس.

ط������اف محمد ] بالكعبة وأزال األصنام منها وهو يقول »جاء احلق 
وزه������ق الباطل إن الباطل كان زهوقا« »جاء احلق وما يبديء الباطل 

وما يعيد«.  

يا معشر قريش! ما ترون أني فاعل بكم؟ )وفي رواية أخرى ما تقولون 
وما تظنون( قالوا: خيرا، أخ كرمي وابن أخ كرمي، ثم قال محمد ]: 
أقول لكم كما قال يوسف إلخوته »ال تثريب عليكم اليوم، يغفر الله 
لكم وهو أرحم الراحمني...« أخرجه البيهقي في »سننه الكبرى«   )9 / 118( برقم: 

)18342( ، )9 / 118( برقم: )18343(

بعد هذا الفتح العظيم أس������لم كثير من الناس إال أن بعض القبائل 
مث������ل ثقيف وهوازن لم يعجبهم ذلك فقاتلوا محمدا ] في معركة 
حن������ني عام  ثمان للهجرة وتراجع املس������لمون و ارتبك������وا في بداية 
املعرك������ة لكنهم انتص������روا في نهاية هذه املعرك������ة وتوجهوا للطائف 
معقل قبيلة ثقيف وحاصروها. ودعا محمد ] ربه أن يهدي ثقيفا 
وأن يأتي بهم مس������لمني. وبفضل الله آمن������ت هوازن وآمنت ثقيف.  
وأق������ام محمد ] عام  تس������عة للهجرة في املدينة املنورة يس������تقبل 
الوفود ويبع������ث العمال ويبث الدعاة في اجلزي������رة العربية ليعلّموا 

الناس رسالة الله فدخل في اإلسالم معظم القبائل العربية.

630- 631 م  )8-9 للهجرة(
 القبائل العربية تعتنق اإلسالم

ث������م خطب في الناس خطبة بليغة أكد فيها على وحدانية الله تعالى 
وطاعته والتخلي عن أمور اجلاهلية وأن الناس جميعهم من آدم وآدم 
من تراب وأن أكرمهم عند الله أتقاهم ثم قال ألهل مكة )وكثير منهم 

آذوه وآذوا املسلمني وأخذوا أموالهم وأخرجوهم من ديارهم(:
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وطل������ب من الناس أن يس������معوا قوله ويعقلوه وذكر له������م أنه ال يدري لعله 
ال يلقاه������م بعد عام������ه هذا، بهذا املوقف أبدا.  وفي خطبته ] أكد على 
توحيد الله تعالى وإقامة دينه وحذر من الشيطان وأكد على ترك منكرات 
اجلاهلي������ة وعل������ى إقامة العدل بني الناس وذكر بحرم������ة الدماء واألموال 
واحترام العهود وااللت������زام باملواثيق واحترام حقوق اآلخرين وأوصى ] 

باإلحسان إلى النساء وترك الفواحش والتحلي باألخالق احلميدة.

وأراد النبي ] أن يؤكد على األس������س التي قام عليها اإلس������الم من 
عقيدة وش������ريعة وأن يحذر الناس من أن يتبعوا خطوات الش������يطان 
فيقعوا في محارم الله فخطب باملس������لمني وقد اجتمعوا على صعيد 
عرفات خطبة جامعة مانعة ثم خطب بهم مرة ثانية في يوم النحر ثم 
 خطب خطبة ثالثة في أواسط أيام التشريق. وتسمى خطبة النبي ] 

في حجته "خطبة الوداع".

 ول������م تكن "خطبة الوداع" مجرد عظة تخللت ش������عائر احلج، ولكنها 
كانت لقاًء بني أم�������ة وقائدها. كانت لقاء توصية ووداع، خلص فيها 
النبي ] للمس������لمني في زمن الرس������الة وملن سيأتي بعدهم على مر 
العصور مقاصد الدين بعد أن أدى األمانة وبل�َّغ الرسالة ونصح األمة 
في أمر دينه������ا ودنياها. فكانت اجلموع املؤلفة خاش������عة متضرعة، 

وكلهم آذان مصغية لكالم من ال ينطق عن الهوى.

توف���ي النبي محمد ب���ن عبدالله 
] ي���وم االثن���ني م���ن ش���هر ربيع 
األول س���نة 11 للهج���رة )632م( 

حسب أرجح الروايات.

632 م )11 للهجرة(
وفاة النبي ]

في عرفات نزلت اآلية الكرمية }  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ{ )اآلية 3 سورة املائدة(.

ول������م يعش بعدها محمد ] أكثر من ثالثة أش������هر وأيام قليلة. لقد 
انتهت املهمة العظيمة بعد ثالثٍة وعشرين عاما من العطاء والتفاني 

واإلميان الكبير بالله.  

توف������ي محمد ] في بيته في املدينة املنورة ولم يترك ماالً وال ثروة 
بل ترك كتاب الله وسنة رسوله. 

وال ي������زال كتاب الله »القرآن الكرمي« يتلى آناء الليل وأطراف النهار، 
ويني������ر قلوب املاليني من الناس في كل بقع������ة من بقاع األرض حتى 

يومنا هذا.

في عام 632 م أدى محمد ] فريضة احلج في م�ك�ة املكرمة وأداها 
معه أكثر من مائة ألف مس������لم. لقد بل�ّغ محمد ] رسالة الله للناس  

وشعر بقرب أجله ورحيله للقاء ربه. 

632 م )10 للهجرة(
خطبة الوداع 
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منظر جوي ملكة املكرمة، تصوير سوزان إسكندر

5253



املسجد احلرام:  
وتبدو بوسطه الكعبة املشرفة والتي أمر الله سيدنا إبراهيم � بأن يرفع 

القواعد منها. وهي قبلة املسلمني في صاتهم أينما كانوا وفي أي بقعة من 
بقاع األرض. أشار النبي ] إلى أن الصاة في بيت الله )املسجد احلرام( 

تعدل 100.000 صاة في غيره .

5455



منظر بانورامي جلبل النور في مكة 
املكرمة حيث يوجد غار حراء.

لقطة جوية تظهر جبل النور والذي فيه غار حراء مطا على برج الساعة 
عند املسجد احلرام - تصوير سوزان إسكندر

 منظر جوي للمسجد احلرام – احلرم املكي ، مكة املكرمة

5657



غار ثور حيث مكث النبي محمد ] وصاحبه أبو بكر ثاث ليال خال رحلة الهجرة من 
مكة إلى يثرب )املدينة املنورة(.

58

5859

مكة

املدينة

Jeddah

خط الهجرة

غار ثور

ذو احلليفة

خط سير القوافل



مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في اإلسام. يبعد حوالي 5 كيلومترات عن 
املسجد النبوي الشريف في املدينة املنورة.  حسب الروايات فإنه في يوم اإلثنني 
الثامن من ربيع األول سنة 14 للنبوة وهي السنة األولى للهجرة وصل محمد ] 

وصاحبه أبو بكر الصديق [ إلى قباء وأقام فيها أيامًا قليلة ثم دخل املدينة.

61

فيه  ويصلي  راكبًا  أو  ماشيًا  كل سبت  في  قباء  إلى مسجد  يذهب  كان محمد ] 
ركعتني، وقال النبي ] "صاة في مسجد قباء كعمرة" رواه الترمذي

منظر تخيلي يظهر مسجد النبي ] في مدينة يثرب )املدينة املنورة( محاطا 
بالبيوت وأشجار النخيل. )مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة(
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قام النبي ] بتوسعة املسجد النبوي سنة 7 هجرية بعد غزوة خيبر ثم 
ت توسيعه في عهد عمر بن اخلطاب [ سنة 17 هجرية وبعد ذلك متت 
توسعة املسجد عدة مرات عبر التاريخ كان أكبرها توسعة خادم احلرمني 
الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز رحمه الله وكانت بحدود 82000 متر 

مربع ومساحة إجمالية فاقت 400000 متر مربع
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املسجد النبوي الشريف بعد التوسعة . تصوير نوشاد علي
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إن مكان قبر النبي محمد ] هو املكان الوحيد املعروف واحملدد 
موقعه بدقة من بني أماكن قبور األنبياء السابقني. 

دفن النبي ] في بيته املجاور ملسجده )بيت عائشة( فلما وسع 
الوليد بن عبدامللك املسجد في آخر القرن الهجري األول، ُضمّت 
حجرة النبي ] التي دفن فيها، لبناء املسجد النبوي الشريف. 

هذا هو قبر النبي ] )األول من يسار 
الصورة( وبجانبه قبرا خليفتيه أبي 
اخلطاب  بن  وعمر  الصديق  بكر 

رضي الله عنهما
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اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وِقلَة حيلتي ،

 

وهواني على الناس
يا أرحم الراحمني أنت رب املستضعفني .

 وأنت ربي .. إلى من تكلني ؟
إلى بعيد يتجهمني ..

أم إلى عدٍو ملكته أمري ؟

إن لم يكن بك علّي غضٌب فا أبالي ..

 

غير أن عافيتك هي أوسُع لي...

 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقْت له الظلمات ، 

 

وصُلَح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن يحلَّ علّي غضبك ، 

 

أو أن ينزّل بي سخطك ..
لك الُعتبى حتى ترضى ..

 

وال حول وال قوة إال بك.

)أخرجه الطبراني وغيره، وضعفه بعض أهل العلم(

دعــــاء

اإلسالم،  أهلها  على  ليعرض  الطائف  إلى   [ الرسول  ذهب  عندما 
عاملوه معاملة سيئة وآذوه وأخروجه من مدينتهم،  فحزن محمُد ]

 

مالحظات حزنا شديدا ودعا ربه بدعاء مؤثر ذكرته بعض كتب السيرة.
ول������د النبي محم������د ] في ع������ام 571م، وفقاً لبع������ض الروايات   -1

والتقديرات.
مس������جد العقبة أو مسجد البيعة، يقع بني مكة ومنى، بناه اخلليفة   -2
العباس������ي أبو جعفر املنصور ف������ي ذات املكان الذي بايع فيه النبي 
محمد ] رهطاً من 70 رجال من األوس واخلزرج من أهل يثرب 

)املدينة املنورة(، ودخلوا في اإلسالم.
بعد هجرة النبي محمد ] إلى يثرب، ظل في مكة عدد قليل من   -3

املسلمني الذين لم يتمكنوا من الهجرة.
يبدأ التأريخ الهجري من يوم هجرة النبي محمد ] إلى يثرب في 13   -4
 سبتمبر – أيلول- عام 622م تقريبا. كانت عودة املسلمني إلى مكة 
ودخولها سلميا ودون حرب في 8 يناير- كانون الثاني- عام 630م تقريبا.

اللوحة من أعمال السيد علي البداح أستاذ اخلط العربي في جامعة الكويت. 
"إذا سألت فاسأل الله" جزء من حديث الرسول ] ووصاياه، تفيد أهمية اللجوء إلى الله 

وحده في السراء والضراء 
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لم يعلم محمد ] أنه سوف يكون نبيًا
وعمل  املجتمع  أفراد  من  فرد  كأي  عادية  حياة   [ محمد  عاش 
في رعي الغنم وفي التجارة وعرف عنه األمانة والصدق. ولم يعبد 
محمد ] األصنام أبدا برغم أنه كان يعيش في مجتمع وثني متعدد 
اآللهة. وكان يؤمن بأن للكون إلهاً واحداً ال شريك له، وكان يأوي إلى 

غار )كهف صغير( ليقضي فيه وقتاً في التأمل والتعبد.
 يقع هذا الغار )والذي يعرف بغار حراء( في جبل النور على ارتفاع
634 مترا فوق سطح البحر ويبعد جبل النور 4 كيلومترات تقريبا من 

املسجد احلرام في مكة املكرمة.
 لم يكن وهمًا وال حلما 

عندما بل������غ محمد ] األربعني م������ن عمره أصبح 
يحب اخللوة واالبتعاد عن أمور الدنيا، وفي ش������هر 
رمضان م������ن عام 610 م 

وعندم������ا كان محمد ] 
يتفكر ويناجي رب������ه في غار حراء، ظهر 
ل������ه ألول م������رة امللك جبري������ل � وقال 
له: »اقرأ«. ش������عر محم������د] باخلوف 
الشديد وألنه كان أمياً ال يقرأ وال يكتب 
رد عليه قائ������الً: »ما أنا بق������ارئ«. وكرر 
جبريل طلبه ثالث م������رات ومحمد ] 
 يجيبه اإلجابة نفسها، ثم تال جبريل�
 ه������ذه األي������ات من الله خال������ق األكوان 
لتكون بداية نزول الوحي من الس������ماء 

وبداية رسالة سماوية لكل البشر.

النبوة والرسالة

اقرأ !

جبل النور في مكه املكرمة

غار حراء

الفصل الرابع
لة

سا
لر

وا
ة 

بو
لن

ا

التشكيل الفني يعكس فن اخلط اإلسامي "الُثلث" 
لآلية الكرمية 

}وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرًا ونذيرًا{ 
من أعمال اخلطاطة اليابانية نوبوكو ساجاوا
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ة 
بو

لن
ا

الفصل
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وحي من الرحمن أم مس من الشيطان؟

نوفل؛ وكان  بن  ابن عمها ورقة  إلى  ذهبت خديجة مع محمد ] 
شيخاً عاقاًل وحكيماً، تنصر في اجلاهلية وكان لديه علم في التوراة 
واإلجنيل. وملا سمع ورقة ما حدث حملمد ] أخبره أن الذي جاءه 
 � الله على موسى  نّزله  الناموس )الرسالة السماوية( الذي  هو 
يُعّرف الناس بخالقهم ورسوال يُبلغ الناس رسالة  وأنه سيكون نبياً 
ربهم ويُخرجهم من الظلمات إلى النور. ومتنى ورقة أن لو كان شاباً 
ليدعم وينصر محمداً ]. وتنبأ أن أهل مكة سيخرجون محمداً من 

بلده، فما من أحد جاء برسالة كهذه إال عاداه قومه وأخرجوه.

محمد رسول الله 

وبعد فترة من الزمن نزل امللك جبريل � على محمد ] مرة أخرى 
وقرأ عليه هذه اآليات من كالم الله مكلفا إياه بتبليغ رسالة ربه.

محمد ]  يعود خائفا إلى بيته

أسرع محمد ] إلى بيته وهو يرجتف، وحكى لزوجته خديجة ما حدث 
له فوضعت عليه غطاًء وهدأته ثم طمأنته بأن الله لن يخزيه، وذكرته بأنه 

يصل الرحم ويعني الفقراء ويعطي احلق لصاحبه.

سيكون  أنه   [ محمداً  يبلغ  ولم  ذلك  بعد   � جبريل  واختفى 
رسوالً ونبياً.

واستمر نزول جبريل � ولقاؤه مبحمد ] ثالثاً وعشرين سنة مت 
 خاللها نزول الوحي بكالم الله وكتابه “القرآن الكرمي” على محمد ]

لكي يبلغه إلى البشرية جمعاء.

اللوحة من أعمال اخلطاطة اإلسبانية 
نوريا جارسيا ماسيب

كلمة "محمد" بتصميم فني يحاكي 
صعود الرسول ] إلى غار حراء 
واالرتقاء  بالصعود  كذلك  وتوحي 
للقمة. من أعمال املصمم األردني 

عبداملجيد النعيرات.

} ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   
ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ{

اآليات 1-7 سورة املدثر  

بسم الله الرحمن الرحيم

}چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ {

اآليات 1-5  سورة العلق
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بسم الله الرحمن الرحيم

} ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې    ېې  ى  ى  ائائ  

ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ{ 

سورة األنعام

في اآليتني 151 و 152 من سورة األنعام مختصر ما حرمه الله 
ووصايا حددها الله عز وجل ليعمل الناس بها ويتركوا ما كان 

قبلها من جاهلية، وهي أسس ملنهج أخالقي وعملي متكامل.

وصايا الرسالة السماوية 
مختصر ما حرمه الله على عباده

ماذا كانت دعوة محمد ] ؟
دعا محمد ] أهله وقومه والناس جميعا إلدراك حقيقة ثابتة أن 
للكون إلهاً واحداً هو الله ال شريك له، هو وحده الذي خلق الكون 
كله وهو وحده الذي خلق السماوات واألرض والناس جميعا، فال 
يجوز لبشر أن يعبد أحدا غير الله أو أن يعبد أحدا مع الله أو أن 

يشرك مع الله أحداً في اتباع حكمه وأوامره ونواهيه.  
وما هي الرسالة السماوية التي جاء بها محمد ] ؟

إنها اإلسالم، أي التسليم لله باإلميان به وقبول شرعه، فهي عقيدة
 وشريعة. فالعقيدة تعني االعتقاد بوجود الله واإلميان بأنه واحد ال 
شريك له، فهو وحده رب الناس وملك الناس وإله الناس. والشريعة 
تعني شرع الله وأحكامه التي تنظم حياة اإلنسان وأعماله وممارساته 
وأموره احلياتية كافة. وتنقسم الشريعة إلى ثالثة فروع رئيسية، وهي:

كيف  الناس  تعلم  التي  األحكام  وهي  العبادات:   - 1
يعبدون الله وفق شرع الله وتشمل شهادة أن ال 
إله إال الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصالة، 
وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت احلرام 

في مكة املكرمة ملن استطاع إليه سبيال.
املعامالت: وتشمل األحكام والضوابط لشؤون احلياة اليومية   - 2
والتجارة  والقضاء  وامليراث  والطالق  الزواج  مثل:  كافة 

واملزارعة وحقوق الناس. 
 3 - األخالق: وتشمل القيم واألخالقيات النبيلة التي يريد الله 
البعض،  بعضهم  مع  بها  ويتعاملوا  بها  يتمسكوا  أن  الناس 
كحسن اخللق والصدق واألمانة واإلخالص والتعاون واحملبة 

والعدل واإلخاء واإليثار والعطاء والكرم.
تلقيه  بعد  مكة  في  سنة   13 أمضى   [ محمداً  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
األحد  الواحد  بالله  واإلميان  التوحيد  عقيدة  ترسيخ  على  خاللها  ركز  النبوة، 
[ محمد  أمضى  املنورة  املدينة  إلى  هاجر  أن  وبعد  له.  شريك  ال   الذي 
عشر سنوات تقريبا، ركز خاللها على تعليم الناس أصول الشريعة اإلسالمية وقواعدها.
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عقيدة 
وشريعة
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امللك النجاشي يعترف باإلسالم
كان النجاشي عادال يخشى 
من  فطلب  حكمه،  في  الله 
شيئا  عليه  يقرأ  أن  جعفر 
على  نزل  الذي  الوحي  من 
جعفر  فقرأ   [ محمد 
عليه من سورة مرمي. سمع 
النجاشي تلك اآليات فتأثر 
وابتلت  بكى  كثيرا حتى  بها 

حليته ثم قال:

باملسلمني  الذي حلق  العاص  بن  وبالرغم من محاوالت عمرو 
إلى مكة،  النجاشي بردهم  إلى احلبشة )قبل إسالمه( إلقناع 
إال أن النجاشي وافق على منح املسلمني حق اللجوء واإلقامة 

في احلبشة.

“إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة”

شرح عملي لرسالة اإلسالم ... لكن في احلبشة
ولعل أجمل تعريف لرسالة اإلسالم هو ما جاء على لسان جعفر بن 
أبي طالب [ عندما كان ضمن مجموعة من املسلمني فرت بدينها 
من ظلم قريش في مكة إلى بالد احلبشة – إثيوبيا حالياً – وطلبت 

احلماية من حاكمها امللك النجاشي آنذاك.

كان ذلك في العام اخلامس للدعوة، وقد رأى محمد ] ما آل إليه 
حال املسلمني من ظلم وقهر وحصار اقتصادي على أيدي مشركي 
بها  بأن  التي وصفها  إلى احلبشة  بالهجرة  قريش، فنصح بعضهم 

ملكا عادال ال يُظلم عنده أحد.

فماذا قال جعفر بن أبي طالب [ للنجاشي؟
"أيها امللك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد األصنام، ونأكل امليتة، 
القوي  ويأكل  الفواحش، ونقطع األرحام، ونسيء اجلوار  ونأتي 

منا الضعيف.
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسوالً منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا 

نعبد نحن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان، 
وحسن  الرحم،  وصلة  األمانة،  وأداء  احلديث،  بصدق  وأمرنا 
اجلوار، والكف عن احملارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول 
الله  نعبد  أن  وأمرنا  اليتيم، وقذف احملصنة،  مال  وأكل  الزور، 

وحده ال نشرك به شيًئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام، 
فصدقناه وآمنا به، فعدا علينا قومنا وفتنونا في ديننا وعذبونا 
ليردونا إلى عبادة األوثان، فلما ظلمونا، وضيقوا علينا، وحالوا 
بيننا وبني ديننا، خرجنا إلى بالدك، واخترناك على من سواك 

ورغبنا في جوارك، ورجونا أال نظلم عندك".

مسجد في أثيوبيا، سمي باسم النجاشي
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الإ�سالم ..الر�سالة ال�سماوية الأخرية 

ما هو اإلسالم؟ 
تعني كلمة "اإلسالم" االستسالم 
لله الواحد األحد. الله الذي خلق 
الكون وحده وهو خالق كل شيء 
وال شريك له في ملكوته، وما من 
إله يعبد سواه. ودين اإلسالم  هو 
دي������ن التوحيد اخلالص لله مالك 

امللك وخالق اخللق. 

أسـماء اللــه احلسنى   
لله أس������ماء وصفات كثيرة، منها ما جاء في القرآن الكرمي، 

ومنها ما جاء في حديث الرسول ] واألسماء املعروفة 
حتصى ب� 99 اسماً . 

نث  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃمث 
)اآلية 180 سورة األعراف( 

نثژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳمث 
)اآلية 110 سورة اإلسراء(.

محمـــد ] واإلســـالم:  عن أبي عمرو س������فيان 
ب������ن عبد الله الثقفي [ قال: قلت: يا رس������ول 
الله، قل لي في اإلسالم قوالً ال أسأل عنه أحدا 

غيرك، فقال النبي ]:

خمس كلم������ات فقط من النب������ي ] حتدد منهاج حي������اة متكامال 
يتبعه املسلم املؤمن وترس������م له طريقا يسلكه إلى ربه، وتبعده عن 
التطرف في القول والعمل. فاإلس������الم يتطلب االس������تقامة في كل 
أم������ور احلياة واإلميان بالله هو الطريق الذي ي�ُق�وِّم س������لوك الفرد 
وأهداف������ه وتطلعاته، فيولد والدة جديدة تهيئ������ه لتقبل أحكام الل�ه 
وتشريعاته، فيعيش بها آمنا مطمئنا، ينعم بالراحة والسعادة. وقد 

وص������ف الله تعالى مبينا ح������ال املؤمنني بقوله:-  نث ٱ   ٻ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ      ٿ  ٿمث سورة فصلت.

"قل آمنت بالله ثم استقم" رواه مسلم )38(

الإ�سالم 
اإميان 
وا�ستقامة

نث  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ       ېئ   ېئمث 

اآلية  24 سورة احلشر   
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ھ  ہ   ہہ   ہ  ۀ  ۀڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱنث  
ۇ  ڭ  ڭ    ڭ     ڭ    ۓ   ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  

ۋ  ۋ  ٴۇۈ  ۈ       ۆ  ۆ  ۇ  
 ۉ   ۅ  ۅ  

اآليتان  22 - 23  سورة احلشر
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اإلسالم والسالم: 
و"الس������الم " هو أحد أس������ماء الله احلس������نى التي وردت في القرآن 
الكرمي، فالذي يستس������لم لله الواحد األحد ال بد أن يشعر بالسكينة 
والسالم في نفسه ويعيش بس������الم مع محيطه فال يؤذي الناس وال 
ي������ؤذي احليوان أو النب������ات أو أي مكون من مكونات البيئة. ولعل من 
األش������ياء اجلميلة في اإلس������الم أن التحية بني املس������لمني هي عبارة 
"الس������الم عليكم ورحمة الله وبركاته" والتي كثيرا ما تختصر بعبارة 

"السالم عليكم".
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   ھ   نث  
احلش������ر    س������ورة  مث    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ 

مســـلمون أم محمديـــون؟  عل������ى عكس أتب������اع الديانات األخرى، 
فإن املس������لمني أتباع محمد ] ال يسمون "محمديني". والذي يعتنق 
اإلس������الم كدين ومنهاج حياة يس������مى "مس������لم"، أي أن������ه يؤمن بالله 

ويستسلم له.
ما هى أركان اإلميان وماهى مراتب الدين  في اإلسالم؟ 

أركان اإلميان س������تة وه������ى: اإلميان بالله واإلمي������ان مبالئكته وكتبه 
ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.

أما مراتب الدين فهى:

اإلحسان : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
من حديث عمر بن اخلطاب - س������ؤال جبريل عليه الس������الم للنبي ] عن اإلس������الم واإلميان 

واإلحسان.

 مرة واحدة

ي السنة
ف

مرة واحدة

ي العمر
ف

Believe
in

One God

دة
سنة

مر
ي

ف

Believe
in

One God

 كل يوم

Belief
in Allah

The One God

الزكاة

 شهادة أن
ال إله إال  ا�
وأن محمدًا
رسول ا� 

الصيام

الحجالصالة

مرة واحدة
ي السنة

ف

 ا�سالم
شهادة باللسان ويصدقها العمل

أركـــــان اإلســـالم

بُني اإلس������الم على خمسة أركان أساسية، ال يجوز إنكار أي منها وال 
يصبح املرء مسلما إال إذا آمن بأركان اإلسالم اخلمسة.

التلفظ بالشهادة واالعتقاد اجلازم بها والعمل مبقتضاها 
وهي: أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الشهادة 1

أداء الصلوات اخلمس املكتوبة في وقتها الصالة 2

صيام شهر رمضان من كل عام الصيام 3

أداء زكاة املال الزكاة 4

حج بيت الله احلرام ملن استطاع إليه سبيال احلج 5

اإلحسان اإلسالم اإليمان
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1- الشهـــادة 
الشهادة أس������اس الدين وعماده وإثبات وحدانية الله عز 

وجل ال شريك له وأنه ال معبود بحق سواه.

ويوصف الشخص بأنه مسلم إذا تلفظ بالشهادة واعتقد 
بها جازما ومتيقنا فاستقرت في قلبه وعمل مبقتضى هذا اليقني 
فأدى أركان اإلسالم من صالة وصيام وزكاة وحج لبيت الله احلرام 

وانقادت جوارحه فتمسك باحلالل وابتعد عن احلرام.

ونص الشهادة هي أن تقول: " أشهد أن ال إله إال 
الله و أش������هد أن محمد رسول الله "وشهادة أن 
محمدا رسول الله هي تصديق بنبوته والرسالة 
التي جاء به������ا من الله عز وج������ل والتي تتطلب 

اإلميان بكل األنبياء والرسل الذين سبقوه.

2- الصلوات اخلمس

للصالة مكانة عظيمة في اإلسالم، وهي 
أول ما يحاسب عليه اإلنسان يوم القيامة، 
وهي العالمة الفارقة بني الكافر واملسلم 
الذي تلفظ بالش������هادة بحق. وفرض الله 

على املس������لمني خمس صلوات في الي������وم، وفيها تنظيم فريد لوقت 
اإلنس������ان، ويجب على كل مس������لم أن يؤدي صالته في وقتها احملدد 

لها وعلى الهيئة التي علمها محمد] للمسلمني.

ال�سالة

تطبيق عملي 

لالإميان

نثى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  مث.

 اآلية 186 سورة البقرة

  كلمة صالة في اللغة العربية مشتقة من كلمة "وصل" 
؛ فالصالة عالقة وصل������ة بني العبد وربه ويتواصل 
اإلنسان مع خالقه فيشكره ويحمده ويشكوه همومه 
ويطل������ب عونه وهدايته وإرش������اده وتوجيه������ه كما يطلب 

احلفظ واحلماية منه.
والصالة في اإلس������الم لقاء بني اإلنسان وخالقه خمس مرات في اليوم 
تعطيه من الطاقة الروحية واالس������تقرار النفس������ي ما يحقق له التوازن 
والس������عادة طول حياته. وال يس������تغرق أداء الصلوات اخلمس يوميا أكثر 

من نصف ساعة أو أربعني دقيقة موزعة على طول اليوم.
إن اإلنسان جسد وروح، واجلسد يحتاج للطاقة اجلسدية من خالل 
تن������اول الطعام ث������الث أو أربع مرات في كل ي������وم ومن خالل الراحة 
والنوم وهذا يس������تهلك وقتا أكثر بكثير م������ن وقت الصالة التي تزود 

اإلنسان بالطاقة الروحية واالستقرار النفسي.

طاقة روحية 

ودعم نف�سي

صالة 
الفجر

املساء الغروبالظهيرة الشروق

صالة
الظهر

صالة
العصر

قبل شروق
الشمس

صالة
املغرب

صالة
العشاء
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3- زكــــاة املــــــال
ف������رض الله عل������ى املس������لمني زكاة املال، وهي 
مبلغ يعادل نس������بة 2.5 % من املال الذي بلغ 
النصاب فزاد عن حاجة املرء األساسية وحال 

عليه احلول )أي مضى عليه سنة كاملة(.
وتعطى الزكاة للفقراء احملتاجني واملس������اكني الذين 

ميلكون بعض املال لكن ال يكفيهم والعاملني على جمع الزكاة وتوزيعها 
واملسلمني اجلدد املؤلفة قلوبهم وللغارمني الذين أثقلتهم الديون وابن 
السبيل املس������افر احملتاج ماال حتى يصل لبيته وفي الرقاب لتحرير 

العبيد وفي سبيل الله.
إيتاء الزكاة عبادة مالية فرضها الله على عباده لتطهر نفوس������هم من 
البخل وتخلص نفوس احملتاجني من احلسد وتقوي التعاطف واالحترام 
ب������ني الغني والفقير وتعزز روح التعاون والتضامن االجتماعي وحتقق 

العدالة االجتماعية من خالل انتقال املال من املكتفي إلى احملتاج.
يرجى الرجوع إلى أنواع الزكاة ومصارفها في كتب الفقه.

نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر : 
)املعادن كالذهب و الفضة و األنعام كاإلبل و الغنم والبقر والتمور واحلبوب 

وعروض التجارة(.

2.5% 

زكاة املال

4- صيام شهر رمضان
فرض الله على املسلمني الصيام كما 

فرضه على الذين من قبلهم. 
ويكون الصيام في شهر رمضان وهو 
الش������هر الذي أنزل الله فيه القرآن، 
وميتنع املس������لم عن الطعام والشراب 
واملعاشرة الزوجية من شروق الشمس 

إلى غروبها.

 وخ������الل الصيام ميارس املس������لم حياة 
عادي������ة مصحوب������ة بق������در م������ن التأمل 
الوجداني والصفاء الروحي ومحاس������بة 

الذات، وبالقيام باألعمال الصاحلة. 

وللص������وم فوائ������د صحية كبي������رة أثبتها 
الطب احلديث وفيه يتعلم الصائم سبل 
السيطرة على رغباته وشهواته واالرتقاء 

بنفسه روحيا. 
ويش������عر الصائم بالضعف واحلاجة لله 
وعونه ورزقه ويتعاطف مع الفقراء ومع 
الذين تعرضوا ملجاعات ونقص في املاء 

والطعام في بالدهم.

الأ�سهر القمرية
احملرم1
صفر2
ربيع األول3
ربيع األخرة4
جمادى األولى5
جمادى اآلخرة6
رجب7
شعبان8
رمضان9

شوال10
ذو القعدة11
ذواحلجة12

احل������ج أعظ������م عبادة 
فيها  يسافر  جماعية 
املسلمني  من  املاليني 
من شتى بقاع األرض 
إل������ى مك������ة املكرم������ة 
جميعهم  ويجتمع������ون 
ف������ي التاس������ع من ذي 
عرفات  ف������ي  احلجة 
فيش������تركون في دعاء 
الل������ه وحم������ده عل������ى 
ألس������نتهم  اخت������الف 

وأعراقهم

5- احلــــــج
احل������ج هو الركن اخلام������س من أركان 
اإلس������الم وهو فرض على كل مس������لم 
بالغ عاقل حر مستطيع. ويجب احلج 
مرة واحدة في العمر ملن لديه القدرة 
املالية واجلس������مية للقيام باحلج وهو 
أعظم رحلة يقوم بها املسلم في حياته 
ال يبتغ������ي فيها إال رب������ه وخالقه الذي 

إليه معاده. 

ق���ال النبي ]: "م���ن حج لله عز 
وجل فلم يرفث ولم يفسق، رجع 

كيوم ولدته أمه". 
أخرجه البخاري )1521(  ومسلم )1350(
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التوراة واإلجنيل والقرآن كتب الله إلى البشرية
ورسله  وكتبه  ومالئكته  بالله  اإلميان  اإلسالم هي  اإلميان في  أركان 
يؤمن  أن  كل مسلم  على  فيجب  وشره.  والقضاء خيره  اآلخر  واليوم 
والتوراة  إبراهيم  للبشر كصحف  الله  أرسلها  التي  السماوية  بالكتب 
التي أنزلها الله على موسى والزبور الذي آتاه الله لداوود واإلجنيل 

الذي آتاه الله لعيسى عليه وعليهم السالم.
وال يتعارض القرآن الكرمي مع الكتب السماوية السابقة له ألنها جاءت 
من مصدر واحد. والقرآن الكرمي هو خامتة الشرائع وهو الكتاب 
يتدخل  ولم  ومعنى  لفظا  الله  كالم  يحوي  الذي  الوحيد  السماوي 
السماوية  الكتب  في  حدث  كما  البشر  من  أحد  ألفاظه  بصياغة 
السابقة.  فالقرآن الكرمي حفظه الله تعالى من التحريف، وفيه ما 
يصحح أي حتريف أو تغيير طرأ على الكتب السماوية السابقة عبر 
التاريخ وبذلك يكون القرآن معجزة خالدة يتناقلها األجيال من جيل 

إلى جيل حتى تقوم الساعة. 

أنبيـــاء الله ورســـله : أكد النب������ي  ] على حقيقة ثابتة أن الله هو 
رب البش������ر جميعا فلم يتركهم دون هداية أو 
إرش������اد بل أرس������ل إليهم أنبياء ورسال عبر 
العص������ور وحملوا رس������الة واح������دة أكدت 
على وج������ود الله  ووحدانيت������ه. وتهدف 
رس������الة الله إلى تعريف الناس بربهم 
واحلكمة من خلقهم واحلفاظ عليهم 
من الض������الل والضياع، وهدايتهم إلى 

مكارم األخالق.

وذكر القرآن الكرمي خمسة وعشرين نبيا 
ورسوال وركز على قصص بعضهم فجاء ذكر 
سيدنا آدم أبي األنبياء عليهم السالم 25 مرة، 
 وجاء ذكر نوح � 43 مرة وذكر إبراهيم � 69 مرة، وذكر موسى �

136 مرة وذكر عيسى � 25 مرة.

قال النبي ]:»ِإنَّ َمَثِلي َوَمَثَل األنبياِء من قبلي كمثل رجل بنى 
الناُس  فجعل  زاوية،  من  َلِبَنة  موضَع  ِإال  وأَْجَمَله  َفأْحَسَنه  بيتا 
ِبَنُة�؟  اللَّ ُوِضَعْت هذه  له ويقولون: ها  وَيْعَجبون  به  يطوفون 

ني«. رواه البخاري 3535 بيِّ ِبَنُة، وأَنا َخاَت النَّ قال: فأنا اللَّ

} ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ{  

اآلية 78 سورة غافر

}  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  
ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍَ {

 اآلية 136 سورة البقرة

مالحظ������ة: اللبن������ة هى حج������ر البناء واملقص������ود أن البناء كان في������ه فراغ فجاء 
محم������د] وأكمله. والبناء أو البيت اجلميل ميثل الرس������االت الس������ماوية التي 

أرسلها الله سبحانه وتعالى منذ عهد آدم � وحتى محمد ].

لة
سا

لر
وا

ة 
بو

لن
ا

لة
سا

لر
وا

ة 
بو

لن
ا

إله واحد ورسالة واحدة

8687



محمد وإبراهيم عليهما  الصالة  والسالم 
يعتبر إبراهيم � أبا األنبياء عند اليهود واملسيحني واملسلمني 
ألن جميع األنبياء الذين جاؤوا من بعد إبراهيم هم من ذريته 
)ونبي الله عيسى بن مرمي � من ذرية إبراهيم أيضا من طريق 
األم؛ وليس له أب(. ويعتقد املسلمون أن محمدا ] هو من 
والذي  إبراهيم،  لسيدنا  األول  االبن   ،� إسماعيل  نسل 
ينتسب إليه كثير من القبائل العربية. أما أنبياء بني إسرائيل 

مثل يعقوب ويوسف وأيوب وموسى وزكريا ويحيى عليهم 
السالم فهم من نسل ابنه الثاني إسحق �. 

تزوج إبراهيم من ساره لكن الله لم يرزقهما بذرية 
طيلة فترة شبابهما فتزوج إبراهيم من هاجر 
فأجنبت له إسماعيل �. وبعد أن كبرت 
ساره وأصبحت عجوزاً قدر الله لها أن حتمل 

بشكل معجز فأجنبت إسحق �.
أدرك إبراهيم وجود الله ووحدانيته وكرس حياته من أجل تعليم 

الناس عقيدة التوحيد وأن ربهم ال ميكن أن يكون صنما أو نارا أو شمسا 
أو قمرا بل هو الله خالق كل شيء وهو اإلله الواحد الذي ال شريك له.

وضرب إبراهيم أعظم األمثلة في التاريخ للتضحية والتسليم ألمر 
النار دون  ألقاه قومه في  الله قوال وفعال،  فضحى بنفسه عندما 

أن يتراجع عن عقيدة التوحيد ونقل زوجته الثانية هاجر وابنه الصغير 
إسماعيل إلى واد غير ذي زرع وال ماء في اجلزيرة العربية امتثاالً ألمر 
الذي  إسماعيل  ابنه  بحياة  فعلياً  ليضحى  ثم ذهب  به،  ويقينا  تعالى  الله 
انتظره طويال ألجل الله وامتثاال ألمره الذي أدركه إبراهيم من رؤيا رآها 

في منامه. 
لكن الله لم يخذله فنجاه من النار وأنقذ ابنه إسماعيل وفداه بكبش 
)ذبح عظيم( وجعل املنطقة اجلرداء التي ترك فيها زوجته هاجر وابنه 
إسماعيل مدينة عامرة يَأتيها الناس من كل مكان، وأخرج الله من هذه 

األرض الصحراوية نبع ماء زمزم الذي ال يزال يتدفق حتى اآلن. 

آدم

إدريس

نوح

إبراهيم

إسحاق

يعقوب

موسى

عيسى

إسماعيل

قيدار

محمد

محمدعيسى)1(موسىإبراهيمالنبي أو الرسول

570-632م1-33 م1400 ق م1700 ق م حياته )تقريبي(

1751203363عمره )بالسنوات تقريبا(

}ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ گ  

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ{
 اآلية 44 سورة املائدة

} ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  

چ  چ  چ  ڇ{
 اآلية 47 سورة املائدة

} ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ ۇ  ۇ  ۆ{
 اآلية 48 سورة املائدة

}   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     

ڻ        ڻ  ۀ  ۀ{
 اآلية 58 سورة مرمي1 

ثم رفعه اهلل إليه، وسينزل إلى األرض قبل قيام الساعة.  -1
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يذكر القرآن الكرمي أن الله أمر إبراهيم � أن يرفع القواعد ألول 
بيت ُوضع للناس في األرض لتوحيد الله وعبادته. وشيد إبراهيم 
ورفعها  املشرفة(  )الكعبة  البيت  جدران  إسماعيل  ابنه  مبساعدة 
حتى أصبحت بشكلها احلالي تقريبا وهي في املسجد احلرام في 

مكة املكرمة. }ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   
ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ        ائ    ى   ېى  

ۆئ    ۆئ      ۈئ { اآلية 125 سورة البقرة 

دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السالم

كانت ثقة إبراهيم � بالله فوق كل شيء وكان 
بالله يعدل إميان أمة فاختار الله إبراهيم  إميانه 
خليال )وثبت هذا الوصف في اإلصحاح القدمي( وجعله 
 إماما للناس ووصفه بأنه مطيع لربه، وبعيد عن الباطل
ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ     }ٿ  
ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ  
ژ ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گَ{ اآليات 120-123 من سورة النحل.

ويحتفظ املسلمون بإجالل كبير لسيدنا إبراهيم � ألنه هو الذي 
أعطاهم اسم املسلمني من قبل )أي الذين سلّموا لله وأطاعوا أوامره 

وعاشوا حياتهم على نهجه(.

إله واحد ال 

شريك له

}ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ {
اآلية 128 سورة البقرة

}ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  
ائائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ{

اآليتان 67-68 سورة آل عمران

 }ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ          

ڱڱ  ں  ں  ڻ          ڻ  ڻ  {

اآلية 125 سورة  النساء

} ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ   

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ{
اآلية 130 سورة البقرة
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في كل عام يقصد املسجد احلرام ألداء فريضة احلج 
حوالي ثالثة ماليني مسلم، يأتون إليه من بالد العالم 
من  الفريضة  هذه  شعائر  املسلمون  أخذ  وقد  كافة 
كتاب الله تعالى ومن سنة وتعاليم نبيهم محمد ]، 
بأعمال  تتعلق  أي  إبراهيمية  شعائر  مجملها  في  وهي 

إبراهيم � وزوجته هاجر. 
وتعني  الكعبة،  حول  بالطواف  حجه  في  النبي ]  قام   : الطواف 
كلمة »الطواف« املشي بحركة دائرية حول الكعبة املشرفة في خضوع 
من  نوعاً  الطواف  ويعتبر  الساعة،  عقارب  عكس  مرات  سبع  لله 
الصالة والعبادة التي تتطلب الطهارة ويتخللها الدعاء وقراءة القرآن 

واخلضوع لله والتوبة له. 
والشمس  والقمر  األرض  دوران  حركة  مع  الطواف  ينسجم 
والتي  الذرة  نواة  حول  اإللكترونات  حركة  مع  وحتى  والكواكب 
الله  لقوانني  الدوران خضوعا  وميثل هذا  االجتاه.  نفس  في  تدور 

ىئ      ىئ    ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ    }ۈئ   خلقه.  في  وسننه  الكونية 
يس( سورة   40 )اآلية  يئَ{  ىئ   مئ   حئ   جئ   یی   ی   ی       ىئ  
}گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   
اإلسراء(. سورة  من   44 )اآلية   } ہ  ہ   ہ   ہ        ۀ    ڻۀ   ڻ   ڻ  

احلج 

إبراهيمي
 [ محمد  صلى  الكعبة،  حول  الطواف  بعد   :\ إبراهيم  مقام 
إبراهيم  عليه  قام  الذي  املكان  وهو  إبراهيم  مقام  خلف  ركعتان 
عليه.  يرتفع  كان  الذي  احلجر  اآلن  حتى  وفيه  الكعبة  لبناء   �
هو  كما  زجاجية  جوانبه  معدني  هيكل  املقام  فوق  بُني  بعد،  وفيما 
مقتديا  املقام  هذا  خلف  للصالة  املسلم  يقف  الصورة.  في  موضح 
رفع  الذي   � إبراهيم  املوحدين  إمام  كما وقف  الرسول ]  بسنة 
لله  بيتا  لتكون  تعالى  الله  ألمر  امتثاال  بناءها  وشيد  الكعبة  قواعد 
كافة. األرض  بقاع  من  املوحدين  املؤمنني  كل  يقصده  األحد  الواحد 
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سعيه في حياته وأن يتذكر كالم الله 
في كتابه الكرمي }  ىئ  يئ  جب   حب  
خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  
يث    ىث   مث   جث   يت   ىت   مت  
حج  مج  جح { اآليات 39-42 سورة النجم. 

وقال تعالى:
}گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  

ڻ  ۀ { اآليتان 103-104 سورة الكهف . 
نسك  ب��������ني  وم�����������ن  الـــــــــــرجـــــــــــم: 
احل�������ج  »ال������رج������م«  وي���ع���ن���ي رمي 
 احل���ص���ى. ف��ق��د ذه����ب م��ح��م��د ]
حاليا  يسمى  م��وق��ع  إل���ى  ح��ج��ه  ف��ي 
»اجل���م���رات« وه���و م��ك��ان ف��ي مدينة 
»ِم���ن���ى«  ال��ت��ي ت��ق��ع إل���ى ال��ش��رق من 
املسجد احلرام. ونسك الرجم هذا يعد 
 تقليدا ملا قام به سيدنا إبراهيم �
مرات  باحلصى  إبليس  قذف  عندما 
عدة عندما ظهر له على شكل رجل 
ط��اع��ن ف��ي ال��س��ن وح����اول ثنيه عن 
االمتثال ألمر الله تعالى  في ذبح ابنه 
فعندما  ال��ل��ه.  إل��ى  قربانا  إسماعيل 
يؤدي املسلم فريضة احلج فإنه يقوم 
مبا قام به سيدنا إبراهيم �، وفي 
على  وان��ت��ص��اٌر  للشيطان  ذل��ك حت��ٍد 

النفس األّمارة بالسوء وشرورها.

السعي:  مشى محمد ] بني الصفا واملروة  وهو املكان الذي مشت 
فيه السيدة هاجر عليها السالم بحثا عن املاء لرضيعها إسماعيل 
بعد أن تركها إبراهيم � استجابة ألمر الله تعالى. وأراد الله أن 
يكون ذلك املكان فيما بعد مثابة وأمنا للناس كافة.  وبأمر معجز 
إسماعيل عذبا صاحلا  ابنها  امل��اء من حتت قدمي  تفجر  الله  من 
للشرب، وبقدرة الله ال يزال هذا املاء  يتدفق إلى اآلن ويشرب منه 
ي��زورون في كل سنة  الذين  واملعتمرين  أهل مكة وماليني احلجاج 

املسجد احلرام في مكة املكرمة . 
مرات،  سبع  وامل���روة  الصفا  بني  السير  على  »السعي«  اس��م  يطلق 
بينهما  تفصل  كانا جبلني  وامل��روة  والصفا  منها شوطا.  كل  يسمى 
مسافة تقدر بحوالي 395 مترا، وبذلك يكون مجموع مسافة السعي 
البقاء  ورضيت  الله  ألمر  هاجر  سلّمت  لقد  مترا.    2760 حوالي 
عن  بعيدة  طويلة  سنوات  فيه  فعاشت  الصحراوي  املكان  هذا  في 
زوجها حتى استوطنه الناس وأصبح مأهوال بالسكان، فكانت حياتها 
"وسعيها" لله وحده. وعندما يؤدي املسلم هذه الشعيرة فله أن يراجع 
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األضحيـــة: وكم������ا أن الله تعال������ى افتدى 
إس������ماعيل بكبش  عظيم بعد أن هم أبوه 
إبراهي������م بأن يضحي به لل������ه تعالى، فقد 
أصبحت األضحية من ش������عائراحلج )حج 
التمت������ع والقران. وميك������ن أن تكون األضحية 
من اإلب������ل أو البقر ولها أح������كام خاصة في 

كتب الفقه(. وعلّ�م محمد ] املسلمني أن يقدموا قربانا إلى الله وأن 
يذبحوا في عيد األضحى شاة ليوزع حلمها على الفقراء. 

إن أبلغ وصف لتسليم إبراهيم وابنه معه ألمر الله ما جاء في سورة 
الصافات في القرآن الكرمي.

} ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  {

 اآليات 103 – 111 سورة الصافات.

ے           ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   }ڻ  
ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   
ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ەئ  وئ           وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  
جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب  خب{  اآلي��ات  161 - 164 سورة األنعام

وقد جاء في احلديث أحد الصحابة نادى محمدًا ] )يا خير البرية( 
فرد عليه محمد ] بكل تواضع: ذاك ِإبراهيم خليُل الله. رواه مسلم  )2369(
وجتدر اإلشارة إلى أن محمداً ] سمى أحد أبنائه “إبراهيم” الذي أجنبته 
مارية القبطية لكنه توفي وهو طفل صغير وقد حزن الرسول ] على فراقه. 

صلواتهم  من  كل صالة  يختموا  أن  املسلمني  محمد ]  علّم  لقد 
بدعاء يسمى »الصالة اإلبراهيمية«، وهو على هذه الصيغة »اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 

وعلى آل إبراهيم، في العاملني إنك حميد مجيد«. 

املسجد اإلبراهيمي في مدينة اخلليل، فلسطني
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دف������ن إبراهيم � ف������ي مدينة 
لكن  فلس������طني.  ف������ي  اخللي������ل 
مكان قبره غير محدد. فبنى له 
الن������اس ضريحا وهو اآلن ضمن 
اإلبراهيمي.  املس������جد  مساحة 
ويعتبر املس������جد اإلبراهيمي من 
أقدم مس������اجد اخلليل وأش������هر 
معاملها وقد حتول لكنيس������ة في 
فت������رة احلروب الصليبية ثم عاد 
مس������جدا في عهد صالح الدين 

األيوبي. 

وهو مس������تطيل الشكل ويحيطه 
مئذنت������ان  ول������ه  كبي������ر  س������ور 

مربعتان.

ويضم موقع املسجد اإلبراهيمي 
ع������ددا من الغ������رف فيها ضريح 
وابنه  س������اره  وزوجته  إبراهي������م 
إسحق وزوجته رفقة بنت بتوئيل 
)وهي ابنة عمه ناحور بن آزر(، 
وتضم الغرفة الش������مالية قبري 
نب������ي الله يعق������وب وزوجته ليقا 
النصرانية.  الرواي������ات  حس������ب 
وه������ذه القب������ور موج������ودة م������ن 
قبل اإلس������الم ول������م يتعرض لها 

املسلمون.

ضريح إبراهيم اخلليل �

اإلسامية عن  التعاليم  تنهى  ماحظة: 
فوق مستوى  بنائها  ورفع  القبور  تعظيم 
وسؤال  ب��ال��دع��اء  إليها  وال��ت��وج��ه  األرض 
احل��اج��ات ف��ك��ل ذل���ك م��ن أن����واع الشرك 
 � إبراهيم  ضريح  أن  ويعتقد  بالله. 

بني قبل  دخول اإلسام إلى فلسطني.

صور من مدينة اخلليل، املنطقة احمليطة باملسجد اإلبراهيمي
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وجن������وده.  فهو اليوم الذي انتصر احلق فيه على الباطل ونصر الله 
املستضعفني على الظاملني فصامه موسى شكرا لله. 

وشجع محمد ]  املسلمني على صيام هذا اليوم لكنه جعله صياما 
تطوعيا لهم.

ذكر القرآن الكرمي أن 
الله كلم موسى تكليما 
ووصف الله موسى في 
القرآن الكرمي بأنه من 
أولي العزم من الرسل 
الذين أس������ند الله لهم 
مهم������ات عظيمة وهم 
وموسى  وإبراهيم  نوح 

وعيسى ومحمد عليهم السالم. 

وذكر القرآن الكرمي قصة موسى � بشكل دقيق وفي مواضع عدة 
ويالحظ أن قصص بني إسرائيل والعبر منها تكاد تشغل ثلث القرآن 

الكرمي تقريباً.  

 توفي موسى � في مكان قريب ومطل على املسجد األقصى، وهو 
حالياً في األردن.

محمد وموسى عليهما السالم

أش������اد محمد ] بأخيه موس������ى � وأخبر أن موسى يقف يوم 
القيامة إلى جانب عرش الله وهو ممسك به. أخرجه البخاري في "صحيحه" 
)4 / 157( برقم: )3408( ، )4 / 159( برقم: )3414( ، )4 / 159( برقم: )3416( ، ومسلم في "صحيحه" 

)7 / 100( برقم: )2373( ، )7 / 101( برقم: )2373( من حديث أبي هريرة.

وعندما قدم محمد ] 
وجد  املنورة  املدينة  إلى 
اليه������ود فيه������ا يصومون 
اليوم العاش������ر من شهر 
احملرم وهو الشهر األول 
في التقومي القمري عند 

املسلمني.

ويوم العاش������ر من ش������هر 
احمل������رم هو الي������وم الذي 
جنى به الله تعالى موسى 
وقومه  بني إسرائيل  من 

فرع������ون مصر بعد أن ش������ق لهم البحر فعبروه وأغ������رق الله فرعون 

موسى..

 النبي الذي 

كلمه الله

مالحظة: يعتبر جبل موآب نيبو - والذي مر به موس������ى عليه السالم 
أثرا سياحيا في األردن
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“ أََنا أَْوَلى الناس بابن مرمي في الدنيا واآلخرة ، ليس بيني وبينه َنِبّي، 
ى، وِديُنُهم واحد« رواه البخاري)3285(.   َهاُتهم َشتَّ واألنبياُء ِإْخَوة، أبناُء َعات، ُأمَّ
وتعني كلمة “العات” في اللغة العربية األخوة املتحدرين من أمهات شتى.

محمد وعيسى عليهما الصالة والسالم
قال محمد ] عن عيسى بن مرمي �:

الناصرة من أهم مدن فلسطني التاريخية. فيها كنيسة البشارة الكاثوليكية التي 
عرفت أيضا باسم بازيليكا البشارة. وحسب املعتقدات املسيحية ت إنشاء الكنيسة 

حيث كان بيت السيدة مرمي العذراء.

ووص�������������������������ف م���������ح���������م���������د ] 
 م��������ك��������ان دف�������������ن م��������وس��������ى �

ب��أن��ه ق��ري��ب م��ن كثيب أح��م��ر في 
الطريق لألرض املقدسة. 

شبه  أوجه  املسلمون  يرى  وختاما 
عليهما  وموسى  محمد  بني  كثيرة 
السالم، فكالهما نبي ورسول أنزل 
يحمل  سماويا  كتابا  عليهما  الله 
قوانني إلهية، وكل منهما هاجر من 
موطنه ثم عاد إليه، وكل منهما كان 
قائدا ألمته باإلضافة لكونه رسول 
من الله وكالهما عاش فترة طويلة 
تزوج  أمته وكالهما  مع  الزمن  من 

وأجنب األوالد.

ويصف القرآن الكرمي والدة املسيح عيسى بن مرمي من 
دون أب بشكل معجز في سورة مرمي:

} ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  
ڌ   ڍ       ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  

ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ې   ې       ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ  

ې    ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ{

اآليات 16 – 23  سورة مرمي

املسيح

في القرآن 

 الكرمي
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وجاء وصف عيس������ى � في مواضع عدة في الق������رآن الكرمي بأنه 
كلم������ة الله وروح منه،  أيده الله بروح القدس وبعثه الله رس������وال إلى 

بني إسرائيل ليهديهم إلى الصراط املستقيم.
وصف القرآن الكرمي عيسى � بأنه وجيه في الدنيا واآلخرة ومن 
املقرب������ني وأن الله علمه الكتاب واحلكمة والت������وراة واإلجنيل وجعله 
قادرا بإذنه س������بحانه وتعالى على أن يبرئ األعمى واألبرص ويحيي 

املوتى وينبئ الناس مبا يأكلون ويدخرون في بيوتهم.

ووفقا ملا جاء في قصة السيدة مرمي عليها السالم في القرآن الكرمي، 
فإنه������ا حملت وليده������ا )بعد والدته( وعادت به إل������ى قومها، فأنكروا 

وجود املولود معها فوجهوا لها اللوم، ولكن املعجزة اإللهية أنطقته:

كنيسة املهد في بيت حلم - فلسطني. وهي أقدم كنيسة في العالم، ويعتقد كثير من 
املسيحيني بأن والدة السيد املسيح � متت في ذلك املكان.

– سورية: حسب بعض الروايات، فإن النبي محمدًا ] أشار إلى أن  صور من دمشق 
املسيح عيسى � سيعود وسوف ينزل من السماء في منطقة شرقي دمشق.

عودة املسيح من منظور إسالمي

بّشر محمد ] املسلمني بعودة املسيح عيسى 
ب������ن مرمي في آخر الزم������ان، وأنه عندما يعود 

س������وف يؤيده إمام املس������لمني في ذلك الزمان 
وأنه س������وف يقاتل املسيح الدجال فيقتله ويقضي 

عل������ى الش������ر  ويوحد جميع املؤمن������ني بالله فيصبح������ون على عقيدة 
التوحيد وعلى دين األسالم فيحكم بالعدل، ويعم اخلير على الناس. 

هل سيعود 

املسيح ؟

}ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  

ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ائ    ائ        ەئ  ەئ{  اآليات 30 – 35 سورة مرمي
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قلت: ال .
ق������ال: فه������ل يَتْبَع������ه أش������راف الن������اس أم 

ضعفاؤهم ؟ قلُت: ال، بل ضعفاؤهم.
قال: أيزي������دون أم ينقصون ؟ قلت: ال، بل 

يزيدون.
ق������ال: هل يَْرتَدُّ أحٌد منهم عن دينه، بعد أن يدخل فيه، َس������ْخطة له ؟ 

قلت: ال. 
قال: فهل قاتلتموه ؟ قلُت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالكم ِإياه؟ فقلُت: يكون احلرُب بيننا وبينه ِسجاال، 
يُصيب منَّا، ونُصيب منه. 

قال: فهل يَْغِدر؟ فقلُت: ال، 
قال: فهل ق������ال هذا القوَل )أي الدعوة لإلميان برس������الة الله( أحد 
قبل������ه؟ قلت: ال. ق������ال: مب يأمركم ؟ قلت: يأمرن������ا بالصالة والزكاة 

والصالة والعفاف. 
ق���ال هرق���ل: إن َيُك ما تقول حّقا : فإنه نب���ي ، وقد كنُت أَعلم أنه خارج، 
ول���م أَُك أظنه منكم. ولو أني أعل���م أني أَْخُلُص ِإليه أَلْحَبْبُت لقاءُه، ولو 

كنت عنده لغسلُت عن قدميه. وليبُلَغنَّ ملُكه ما حتت َقَدميَّ .. !

مالحظة: حكم هرقل اإلمبراطورية الرومانية في الفترة بني 610- 640 م، 
شن خالها ثاث حمات عسكرية وهزم اإلمبراطورية الفارسية واستعاد حكم 
سورية وفلسطني ومصر. في عام 636 م دخل اإلسام فلسطني وسورية ومصر 

ومعظم شمالي إفريقيا، وفي عام 642 دخل اإلسام  باد فارس.

اإلسالم رسالة الله للبشرية جمعاء
لم تكن رسالة اإلسالم للعرب فقط بل أرادها الله تعالى أن تصل لكل 
الناس. فبعد أن بلغ محمد ] رسالة ربه لقومه، أرسل رسله خارج 
اجلزيرة العربية ليبلغوا رسالة الله تعالى لعباده في كل بقاع األرض.

ملك الروم هرقل يستلم رسالة محمد ]
بع������ث محمد ] برس������ائل إلى ح������كام وملوك وأباط������رة الدول 
املجاورة جلزيرة العرب، والتي كانت متثل القوى العظمى آنذاك 
مثل فارس وبيزنطة ومصر، دعاهم فيها إلى اإلميان بالله تعالى 

وبرسالة اإلسالم. 
عندما تلقى هرقل ملك الروم رس������الة محمد ]، سأل إن كان في 
ب������الده أحد من ق������وم محمد ] فتصادف وجود أبي س������فيان في 
جتارة في بالد الش������ام فاستدعاه هرقل وسأله عن محمد ] من 

خالل ترجمان فقال له: 
كيف َحَس������به فيكم ؟ ويروي 
القصة أبو سفيان: قلُت هو 

فينا ذو َحَسب.
قال هرقل : َفَهْل كان من آبائه 

من َمِلك ؟  قلت : ال.
ق������ال : فه������ل كنت������م تتهمونَُه 

بالك������ذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

ملك الروم يتأكد 

من نبوة محمد ]

ہ  ہ  ہ  ہ  }ۀ 
ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ 

ۓ  ۓ{ اآلية 28 سورة سبأ

رسالة محمد ] إلى هرقل ملك الروم

اآلية بخط الثلث )التركيب( هي من أعمال 
اخلطاطة اليابانية نوبوكو ساجاوا
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اإلسالم دين عاملي
يعد اإلسالم حاليا ثاني أكبر األديان بعد املسيحية . وتشير الدراسات 
إلى أن عدد املس������لمني وصل إلى 1.57 مليار مسلم في عام 2010، 
وهم ميثلون 23% من عدد س������كان العالم البال������غ حوالي 6.8 مليار 
نس������مة. وحس������ب إحصاء 2015 فإن عدد املسلمني في العالم ارتفع 

)Pew Forum on Religion & Public Life( .إلى 1.8 مليار نسمة
ويبلغ عدد املسيحيني حوالي 2.1 مليار نسمة تقريبا وميثلون حوالي 
33% م������ن عدد س������كان العالم، أما عدد أتباع الديان������ة اليهودية فهو 
حوالي 16 مليون نسمة، أي فقط  0.22 % من عدد سكان العالم.

هل كل املسلمني من العرب؟
ميثل املسلمون العرب أقل من ربع عدد مسلمي العالم. ومع أن الدين 
اإلس������المي جاء بلس������ان عربي قومي، إال أن غالبية املسلمني هم من 
غير العرب وهذا يدل على أن العرب انش������غلوا بتبليغ الرسالة خارج 

اجلزيرة العربية فحملوها بصدق وإخالص للناس كافة.

)بسم الله الرحمن الرحيم( و )ال إله إال الله( باخلط الكوفي 
من أعمال اخلطاط املصري عصام عبدالفتاح
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مالحظات 
يبلغ عدداملسلمني واملسيحني واليهود 3.65 - 3.89 مليار تقريباً   - 1
وهذا يعني أن نصف س������كان العالم تقريبا يدركون وجود الله أما 
النصف اآلخر من س������كان العالم فه������و إما ملحد أو يدين بديانات 
وثنية. وتتوقع دراس������ة قام بها مركز بي������و لألبحاث في أمريكا أن 
عدد املس������لمني س������يكون األكثر زيادة من غيره������م خالل األعوام 
القادمة وأنهم سيش������كلون 2.8 مليار نسمة من عدد سكان العالم 

عام 2050م  
للمزيد من املعلومات ميكن االطالع على املوقع اإللكتروني:  - 2

www.Guidetoislam.com
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}وإنك لعلى خلق عظيم{
اآلية 4 سورة القلم

رة
ضا

ح
وال

ق 
ال

خ
األ

أوال: التنمية الشخصية وتطوير الذات
الفصل اخلامس

التوازن بني حاجات الروح والبدن
خلق الله اإلنسان من جسد وعقل وروح وجعل 
تتطلب  السليمة  واحلياة  احتياجاته،  لكل 
كالطعام  اجلسد  احتياجات  بني  املوازنة 
واحتياجات  والراحة،  واجلنس  والشراب 

العقل  واحتياجات  النفسي،  واالتزان  واالستقرار  كالسكينة  الروح 
كالتعلم والتفكير والتغذية الفكرية السليمة التي تؤدي إلى سلوك 
إيجابي متوازن. وال يسمح الدين اإلسالمي بالرهبانية التي تتطلب 
 منع اجلسم من بعض احتياجاته الغريزية. وقد روي عن النبي ] 
العشاء(  طعام  )أي  الَعشاء  وحضر  الصالة  أُقيمت  إذا  قال:  أنه 
الشخص  ينشغل  ال  حتى  وذلك  ومسلم  البخاري  أخرجه  بالَعشاء  فابدؤوا 
بجوعه وهو يصلي. كما أمر النبي ] الناس أن يصلوا ما يطيقون 

من صالة الليل أو النافلة فإن تعبوا فليستريحوا.

}ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ{ اآليتان 1 - 2  سورة طه
}.. ۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ..{  اآلية 185 سورة البقرة 

إياك والغلو، الغلو في اإلسالم
 الغلو هو جتاوز حدود االعتدال س������واء أكان 
ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الدين. وقد 
أرس������ى محمد ] قواعد فكرية وس������لوكية 
حملاربة التطرف. وقد ك������ره الغلو في الدين 
والتش������دد فيه كم������ا أنه ك������ره االنغماس في 
امللذات واملغاالة ف������ي الطعام واللباس وغير 

ذلك من أمور الدنيا ومادياتها.

ال
للغلو

الفصل
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جاء مرة ثالثة رجال يسألون عن عبادة النبي محمد ] فلما أخبروا 
عنها وجدوها قليلة وظنوا أنها كذلك ألنه رسول الله وقد غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه يتوجب عليهم أن يبالغوا في 
عباداتهم حتى ينالوا رضوان الله ولو كان ذلك على حساب حاجاتهم 

اجلسدية. فقال أحدهم إنه سيصلي الليل أبدا 
)أي لن يرتاح أو ينام في الليل( وقال الثاني إنه 
سيصوم كل أيام العام فال يفطر أبدا وقال الثالث 

إنه سوف يعتزل النساء وال يتزوج أبدا. 
انظر احلديث في صحيح البخاري 4776

الذين  »أنتم  فلما جاء محمد ] وعلم ما قالوا، قال لهم: 
قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني ألخشاكم لله وأتقاكم له ولكني 
عن  رغب  فمن  النساء،  وأتزوج  وأَرقد،  وُأصلي  وأفطر،  أصوم 

سنتي فليس مني« رواه البخاري ) 1184 (ومسلم )849(

}ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ..{ اآلية 143 سورة البقرة

محمد ] يكره املشقة في الدين
كان محمد ] يحب التيس������ير في األمور وما عرض عليه أمران إال 
أخذ أيس������رهما ما لم يكن إثماً. ولم يكن يتش������دد في رأي أو أمر إال 
إذا كان حقا من حقوق الله كما أنه علم الناس أن الدين ليس مجرد 
اعتقاد وعبادة بل هو أيضا أس������لوب حياة وتعامل إيجابي مع النفس 

والناس واجلماد واحليوان والنبات. 
ُعون(( قالها ثاثًا.  عن عبدالله بن مسعود أن محمدًا ] قال:)) َهَلَك امُلَتَنطِّ

 

رواه مسلم )2670(. 
واملتنطعون هم املتجاوزون للحدود واملغالون أواملبتدعون واملزايدون في الدين(  

الوضوء والغسل في اإلسالم 
يتميز املسلمون عن غيرهم بالوضوء 
عن������د كل ص������الة وال تص������ح الصالة 
من دون������ه ويقتضي الوضوء غس������ل 
الوجه واليدين إلى املرفقني ومس������ح 
الرأس وغسل الرجلني إلى الكعبني. 
وللوض������وء س������ن كثيرة نذك������ر منها 
املضمضة واالستنشاق باليد اليمنى 

واالستنثار باليد اليس������رى والتخليل ما بني أصابع اليدين والقدمني 
ومسح األذنني واستعمال السواك لتنظيف الفم.

أما الُغس������ل وهو َغس������ل اجلس������م كامال، فهو نوعان في اإلس������الم، 
مفروض ومندوب. فالغس������ل املفروض هو شرط للطهارة وال جتوز 
الص������الة من دونه وذلك بعد احليض والنفاس واملعاش������رة الزوجية 
واجلنابة )أي خروج املني بش������هوة(. كما أنه ال يجوز دفن امليت إال 

بعد غس������له باس������تثناء الذين ماتوا ش������هداء.

النظافة جزء من الطهارة 
يؤكد اإلسالم على النظافة بشكل ملحوظ حتى أصبحت النظافة سمة 
من سمات املجتمع املس������لم، فالنظافة من اإلميان وال يكتمل اإلميان 
م������ن دون طهارة اجلس������م والروح. قال الله تعالى ف������ي كتابه الكرمي: 

اآلية 222 سورة البقرة }..ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ{ 

اآلية 4 سورة املدثر }ڭ  ۇ     ۇ{  

رة
ضا

ح
وال

ق 
ال

خ
األ

رة
ضا

ح
وال

ق 
ال

خ
األ

112113



ارتداء النظيف واألنيق من اللباس دون إسراف أو مغاالة.  �
اس������تخدام الطي������ب والعطور وبخاص������ة قبل التوجه إلى املس������جد   �

وااللتقاء بالناس.
قص األظافر وإزالة الشعر الزائد وشعر اإلبطني.  �

غس������ل اليدين قبل تن������اول الطعام وبع������ده، وقبل مل������س الطعام عند   �
االستيقاظ.

تنظيف األسنان في كل يوم وعند كل صالة.  �

حث محمد ] أصحابه عل������ى احملافظة على النظافة ودعاهم إلى 
تنظيف بيوتهم وأفنيتهم، وعلمهم أن إماطة األذى عن الطريق صدقة، 

ومن تعاليمه للمحافظة على قدر عال من النظافة الشخصية:

هور َشْطُر اإلميان والصدق������ُة واحلم������د لله مت������آلن ما بني الس������موات واحلمُد لله متأُل امليزان، وس������بحاَن الله الطُّ ن������ور،  والص������الةُ  ة لَك واألرض،  رواه مسلم )223(فمعتُقها أو ُموِبقها. أو علي������َك، كلُّ الناس يغدو فبائع َنْفَس������ُه بُْرَهان، والصبُر ِضياء، والقرآُن ُحجَّ
     

أما الغس������ل املندوب أي الذي س������نه الرس������ول عليه الصالة والس������الم فهو 
مستحب يوم اجلمعة قبل احلضور للصالة وفي األعياد وقبل اإلحرام للحج 
أو العمرة وحلصول النظافة عموما. قال محمد ] »حّق على كل مسلم أن 
يغتس������َل في كل سبعِة أيام يوماً ، يَْغِسُل فيه رأَسُه وجسده« رواه البخاري )1184( 

ومسلم )849(. 

حديث الرسول ]

»السواك مطهرة للفم مرضاة للرب« 
أخرجه النسائي)3�1(. وقال ] : 

»لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم 
بالسواك مع كل صاة« أخرجه البخاري )7241(

إن تركيز محمد ] على اس������تعمال املسواك أو 
السواك لتنظيف األس������نان يحمل دالالت أدبية 
وصحي������ة وطبية، وقد كش������ف الطب احلديث 

عنها فيما بعد. قال الرسول ]:

 حماية

األسنان

واك.. نظافة للفم ومحافظة على طيب الَنَفس  السِّ

يعتق������د البع������ض أن تنظي������ف األس������نان 
بالس������واك أمر بدائي انتشر قبل تطوير 

معاجني األسنان.

لك������ن العل������م احلدي������ث أثب������ت فعالي������ة 
ف������ي حماي������ة األس������نان م������ن  الس������واك 
التس������وس والنخ������ر، فهو مطه������ر طبيعي 
للف������م، ويجع������ل رائحت������ه طيب������ة زكي������ة.

وأكدت نتائج البحوث العلمية أن السواك يحتوي على مواد 
فعالة حتمي األسنان واللثة ساعات طويلة من أضرار امليكروبات.

وه������و غني باملواد املطهرة واملنظفة والقابضة واملانعة للنزف الدموي 
والعفونة والقاتلة للجراثيم والق������ادرة على حماية طبقة املينا وازالة 
اجلير وتلونات األس������نان. ويحتوي الس������واك على أكثر من 25 مادة 

طبيعية الغنى عنها في س������المة األسنان. وعود 
السواك يؤخذ من شجرة من فصيلة )سلفادور 
بريس������كا(، وهي معروفة في اجلزيرة العربية 

وإفريقيا والهند وأمريكا اجلنوبية.
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العلم  الناس على طلب  وقد شجع محمد ] 
ونهى عن كتم العلم النافع.

وحث أصحابه على التعلم وتعليم الناس شتى 
أنواع العلوم النافعة ونقلها واإلفادة منها. قال 

محمد ]:

َل الله له به طريقا ِإلى  »َمن َسَلَك طريقا َيْلَتِمُس فيه علمًا، سهَّ
اجلنة«. أخرجه مسلم في "صحيحه"  )8 / 71( برقم: )2699( . من حديث أبي هريرة 

اللغة العربية )لغة القرآن الكرمي(  وبفضل هذا التشجيع أصبحت 
التي ظلت  العلوم  وكل  والرياضيات  والكيمياء  والفيزياء  الطب  لغة 
تدرس في أكبر اجلامعات في العالم قرونا طويلة. وأصبح كثير من 
اكتشافات  من  أضافوه  ملا  العالم  علماء  أشهر  من  املسلمني  علماء 
علمية شكلت قفزة حضارية ونوعية ولوالها لتأخرت حضارة الغرب 

مئات السنني.

محمد ] يحض الناس على طلب العلم

جاء محمد ] برس������الة سماوية خالدة بدأت بكلمة 
»اق������رأ« لتخرج الن������اس من ظلمات اجله������ل إلى نور 

املعرفة ومن الضالل إلى الهداية.

وخ������الل عقود قليلة أصبح اإلس������الم حاضنا ألعظم 
حض������ارة على وجه األرض ازده������رت من خاللها كل 
أنواع املعرفة وش������هد العالم تقدم������ا علميا وحضاريا 

متميزا امتد أثره مئات السنني.

إن ال������ذي يقرأ القرآن الك������رمي يالحظ تكرار معاني 
الق������راءة واملالحظ������ة والتدب������ر والتفك������ر والتعق������ل 

والتذكر.

وهي أسس للبحث والتعلم والفهم وإدراك املوجودات 
ومعرفة األسباب والتوصل للحقائق.

وقد مي������ز الله اإلنس������ان بنعمة العقل عن س������ائر 
املخلوق������ات وجع������ل النظر والتفكر ف������ي خلق الله 
وآياته الكونية سببا إلميان اإلنسان بوجود اخلالق 

ووحدانيته.

اق���رأ

تفكر

تعلم

الحظ

اكتشف

افهم

}ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ {
 اآليتان 190-191 سورة آل عمران

}ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ {

اآليات 20-23 سورة الذاريات
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احلسني 
ابن سينا
)أبو الطب 
احلديث(

 -980
1037 م

هو احلســـني بن عبد الله بن ســـينا، عرف باس������م “الشيخ 
الرئي������س” وس������ماه الغربي������ون بأمي������ر األطب������اء وأب������و الطب 
احلديث. أل������ف حوالي 200 كتاب في الطب والعلوم الطبيعية 
والرياضيات والفلسفة واملوس������يقا ومواضيع أخرى مختلفة. 
ومن أش������هر أعماله كتاب “الش������فاء” وهو موسوعة كبرى في 
العل������وم الطبيعية وكتاب “القانون في الطب” الذي ترجم إلى 
لغات مختلفة وظل يدرس في كثي������ر من اجلامعات األوروبية 

حتى أواخر القرن التاسع عشر.
أبو العز 

ابن 
إسماعيل 

اجلزري
)أبو الكيمياء(

 -1136
1206 م 

أبـــو العز بـــن إســـماعيل الـــرزاز امللقـــب بـ اجلـــزري، أحد 
أعظم املهندس������ني والكيميائيني ف������ي التاريخ. حظي برعاية 
ح������كام ديار بكر في جن������وب تركيا حالي������ا، عمل في خدمة 
ملوكها مدة 25 س������نة، فأصبح كبير مهندسي امليكانيكا في 
البالط. صمم آالت كثيرة ذات أهمية كبيرة. من بينها آالت 
رفع املاء والساعات املائية ذات نظام تنبيه ذاتي وصمامات 
التحوي������ل وأنظمة حتكم ذاتي وكثير غيرها، وش������رحها في 
مؤلفه »الرائع اجلامع ب������ني العلم والعمل النافع في صناعة 

احليل«. املزود  برسومات توضيحية.

نبذة مختصرةالعاِلم

جابر بن 
حيان

)أبو الكيمياء(

721- 815 م 

الكيمياء  علم  م��ؤس��س  الــلــه األزدي،  بــن عــبــد  بــن حــيــان  جــابــر 
فاستخلص  عمليا  الكيمياء  م��ارس  من  أول  فهو  التجريبي 
معلوماته الكيميائية من خالل التجارب واالستقراء واالستنتاج 
الكيمياء  اقترنت  واالكتشافات،  اإلنتاج  غزير  ك��ان  العلمي. 
باسمه فأطلق عليه اسم “شيخ الكيميائيني” و“أبو الكيمياء”. 
ر الكيمياء ورفعها إلى منزلة عالية، وأسس أصول حتضير  طِوّ
وملح  القلويات  اكتشف  معها.  والتعامل  الكيميائية  امل���واد 
الفوالذ  وحتضير  امل��ع��ادن  تكرير  تقنيات  في  وب��رع  النشادر 

وصبغ األقمشة.
محمد 

بن موسى 
اخلوارزمي
)أبو اللوغاريتمات(

780- 850 م

محمـــد بـــن موســـى اخلوارزمـــي، م������ن أوائل علم������اء الرياضيات 
املسلمني، مؤسس علم اللوغاريتمات واالشتقاقات الرياضية. 
س������اهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره. 
عه������د إليه اخلليفة املأمون برس������م خريطة لألرض عمل فيها 
أكثر  م������ن 70 جغرافيا. ترك اخلوازرمي العديد من املؤلفات 
في علوم الفلك واجلغرافيا من أهمها )كتاب اجلبر واملقابلة( 
الذي ترجم إلى اللغة الالتينية في س������نة 1135م، ودخلت على 
إثر ذل������ك كلمات مثل اجلب������ر Algebra والصف������ر Zero إلى 

اللغات الالتينية.

أبوبكر 
محمد 

بن زكريا 
الرازي

)أبو الطب(

865-929 م

هـــو أبـــو بكـــر محمـــد بـــن زكريـــا الـــرازي، أحد العلماء املس������لمني 
البارزي������ن في مج������ال الط������ب، والكيمياء وتنوع������ت مجاالت 
املعرف������ة لديه وتفوق ف������ي الرياضيات واملوس������يقا ومتكن من 
حتقي������ق التكامل بني أفرع العلوم. س������اهم الرازي بالعديد من 
االختراع������ات واالبتكارات في مجال الط������ب والكيمياء. وكان 
أول من فرق بني اجلدري واحلصبة ووصف كال منهما وصفا 
دقيقا. كان الرازي أول من اس������تخدم الكيمياء خلدمة الطب، 
فقام بتحضير عدد من املركب������ات الكيميائية التي تخدم علم 
الصيدل������ة وهو أول من حض������ر مادة الكحول م������ن مخمرات 
محاليل سكرية، وحمض الكبريتيك بتقطير كبريتات احلديد. 
ألف كتاب احلاوي في الطب الذي ظل مرجعا رئيس������يا لعلوم 

الطب في أوربا مدة 400 عام.

جدول رقم )2(: إسهامات العلماء في تطور احلضارة اإلسامية
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العقل السليم في اجلسم السليم

كان محمد ] يستعيذ بالله من العجز والكسل والهم واحلزن وكان 
الرياضات  أبناءهم  يعلموا  أن  على  أصحابه  ويشجع  النشاط  يحب 
املختلفة من جري وركوب خيل ورماية وسباحة وغير ذلك. وقد كان 

محمد ] يسابق زوجته عائشة فيغلبها مرة وتغلبه مرة.

أنشأ محمٌد ] ميدانا للسبق غرب املسجد النبوي ال يزال موقعا 
معروفا حتى اآلن، وبُني بجانب امليدان مسجٌد صغير )ُسّمي في ما 

بعد مبسجد السبق(.

وق����ال محم����د ] »املؤم����ن الق����ويُّ خْير 
وأح����بُّ إلى الله م����ن املؤم����ن الضعيف، 
وف����ي كّل خير، اح����ِرْص على ما ينفعك، 
واستعن بالله وال تعجْز« رواه مسلم )4822(

والرياضات اجلماعية تنمّي روح التعاون واملنافسة الشريفة وحتافظ 
على صحة البدن فهي غذاء للجسم والعقل معا. وللرياضة في اإلسالم 
ضوابط ترتكز على أسس أخالقية وحضارية منها االحتشام باللباس 
وعدم االنشغال بها عن الصالة 
وحق������وق الل������ه وأن ال يدخله������ا 
باملقامرة  الش������بيهة  املراهن������ات 
وأن ال تعرض حياة اإلنس������ان أو 

احليوان للخطر احملقق.

 قال النبي ] : » 
تبسمك  في 
وجه أخيك 

صدقة«
رواه البخاري في األدب 
املفرد ) 891( من حديث 

أبي ذر

التحية رسالة سالم
س����أل رجل محم����دا ]: أي اإلس����ام خير ؟ فق����ال ]: »ُتطعم الطعام 

وَتقرأ السام على من عرفت ومن لم تعرف« رواه البخاري )12( ومسلم)39(

وفي رواية أخرى قال محمد ] : »ال حتقرن من املعروف ش����يئا ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق« رواه مسلم)2626(

وق����ال أيض����ا: »أيها الناس، افش����وا الس����ام، وأطعموا الطع����ام، وِصُلوا 
األرحام، وَصّلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بس����ام« 

أخرجه الترمذي)2485(

ق����ال النب����ي ]: »ال يؤم����ن أحدك����م 
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه«، 
وقال أيضا: »والذي نفس����ي بيده، ال 
تدخل����ون اجلن����ة حتى تؤمن����وا، وال 
تؤمن����وا حت����ى حتاب����وا، أوال أدلك����م 

عل����ى ش����يء إذا فعلتم����وه حتاببتم؟ أفش����وا الس����ام 
بينكم«. أخرجه مس��لم )54(

وقال عليه الصالة والس������الم فيم������ا يتعلق بالتعاون 
والتسامح بني الناس و نشر احملبة بينهم:

الل���ه  َيّس���ر  ُمعس���ر  عل���ى  َيّس���ر  »م���ن 
 :[ وق���ال  واآلخ���رة«.  الدني���ا  ف���ي   علي���ه 

»والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه«.
أخرجه مسلم )2699(

محمد ]  يشجع املؤمنني على نشر احملبة بينهم  

ثانيا: القيم االجتماعية واألخالقية
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محمد ] يبادر بالسالم على الناس ويلقاهم بود وترحيب 

كان محمد ] يبادر من يلقاه 
بالسالم والتحية.

يترك  ال  أح�����دا  ص���اف���ح  وإذا 
صاحبه  يسحبها  أن  قبل  ي��ده 
بوجه  ال����ن����اس  ي���ل���ق���ى  وك�������ان 
إليه. ال���ن���اظ���ر  ي����رت����اح  ط���ل���ق 

محمد ] ميازح أصحابه ويداعب أوالده 

كان أكثر ضحكه الّتبّس������م، فال يُقهق������ه وال يرفع صوته 
وكان ذا شخصية محبوبة وذات وقار حتظى باالحترام بني الناس. 

وكان  محم������د ] ميازح أصحابه ويداعب أوالده وأحفاده احلس������ن 
واحلس������ني، لكنه ال يقول إال حقا وال يتكلم في غير حاجة، وُذكر أن 
محمداً ] شوهد مرات عدة وهو يسابق زوجته في زمن كان سباق 

الركض فيه أمراً شائعاً.

مزاحه ] مع امرأة عجوز 

قال محمد ] ممازحا امرأة كبيرة في 
السن إنه ال يدخل اجلنة عجوز فقالت: 
وما لهن؟ وهي تقرأ القرآن فقال محمد 
إنشاءا  أنشأناهن  )إنا  تقرئني  أما   :[
فجعلناهن أبكارا( أي أن املرأة تكون في 
اجلنة شابة يافعة وال تكبر سنها.  وقال 
زوجها:  عن  تبحث  جاءت  المرأة  مرة 
زوجك، ذلك البياض في عينه؟ فخافت 

أن يكون أصاب زوجها شيءٌ في عينه فسألت محمدا 
] وقالت: عقرى! ومتى رأيته؟ فقال لها محمد ]: 

األوسط  في  الطبراني  أخرجه  بياض؟  وفيها  إال  عني  من  وهل 
358/5 برقم )5545(.

 مزاحه ] مع أصحابه

روى صهيب الرومي أنه جاء إلى الرسول ] وهو يأكل التمر 
وف������ي عينه رمد فقال له محمد ] مداعبا: » أتأكل التمر 

وفي عينك رمد؟« فقال صهيب: إمنا آكل على شقي الصحيح 
 )أي يأكل التمر على اجلهة التي عينه فيها سليمة(؛ فضحك محمد ]

مم������ا قال صهيب. أخرجه احلاكم في "مس������تدركه" )4 / 411( برق������م: )8357(. وابن ماجه في 
"س������ننه" )4 / 500( برقم: )3443(. وأحمد في "مس������نده" )7 / 3636( برقم: )16859( ، )10 / 5503( 

برقم: )23651(.

 وروى أنس بن مالك أن رجال )وفي رواية امرأة( جاء إلى الرسول ] 
م������ع أهله فقال: يا رس������ول الله احملنا على بعي������ر فقال محمد ]:  
أحملك������م على ولد الناقة فقال الرج������ل وما نصنع بولد الناقة؟ فقال 

محمد ] : هل تلد اإلبل إال النوق ؟« رواه الترمذي وأبو داود 

محمد ] يحب األطفال ويرعاهم

خاص������ة،  رعاي������ة  األطف������ال  يول������ي   [ محم������د  كان 
ويكلمه������م ويس������لم عليه������م ويالعبه������م. وي������روى أن طف������ال 

صغي������ر  طي������ر  ل������ه  وكان  عمي������ر«  »أب������ي  بكني������ة  ع������رف 
 )نغ������ر( يالعب������ه  فم������ات الطائ������ر فحزن علي������ه. ف������رآه محمد ]
 فق������ال: ما ش������أنه؟ قالوا م������ات نغره -أي طي������ره- فقال محمد ] 
 للطفل مالطفا إياه ليذهب عنه حزنه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟« 
أخرجه البخاري في "صحيحه" )8 / 30( برقم: )6129( ، )8 / 45( برقم: )6203( ومسلم في "صحيحه" 

)6 / 176( برقم: )2150( من حديث صهيب.
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وقال ]: »والله ال يؤمن، والله ال يؤمن، والله ال يؤمن، قيل من يا رسول 
البخاري)6016(  وأذاه.رواه  شره  أي  بوائقه«  جاره  يأمن  ال  الذي  قال:  الله؟ 

ومسلم)46(

ال ســـخرية وال حتقير: نهى النبي ] عن الس������خرية من الناس أو 
حتقيرهم أو اإلس������اءة إليهم، أيا كان ش������كل اإلس������اءة، سواء باليد أو 
باللس������ان، وسأل أبو موسى األشعري رس������ول الله ]: أي املسلمني 
 أفض������ل؟ فق������ال النبي ]: من س������لم املس������لمون من لس������انه ويده« 

أخرجه البخاري ومسلم

وكان محم������د ] يحض الوالدي������ن على أن يظهروا 
معاني احلب واحلنان والعدل فيما بني أبنائهم. وكان 
يقبل أوالده وأحفاده ورآه مرة األقرع التميمي يقبل 
احلسني بن علي بن أبي طالب فقال له التميمي: إن 
لي عشرة من الولد ما قّب�لت منهم أحدا فنظر إليه 
محمد ] ثم قال: من ال يرحم ال يرحم« أخرجه البخاري

وذكر أنس بن مالك أن غالما يهوديا كان يخدم الرسول ] فمرض 
أخرجه البخاري في "صحيحه" )2 / 94( برقم:  فعاده محمد ] )أي زاره في بيته(. 

)1356( من حديث أنس.

محمـــد ] يوصـــى باجلـــار: ق������ال محمد ]: 
»من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فال يؤذ جاره« 
وف������ي رواي������ة أخرى »فليحس������ن 
إلى ج������اره«. وق������ال محمد ] 
ف������ي مناس������بة أخرى: »م������ا زال 

جبري������ل يوصين������ي باجلار حتى ظننت أنه س������يورثه«. 
 أخرج������ه البخ������اري ف������ي "صحيح������ه" )8 / 10( برق������م: )6015( ومس������لم في "صحيح������ه" )8 / 37( برق������م: )2625( .

وق������ال محمد ] ألب������ي ذر الغف������اري: »يا أب������ا ذر إذا طبخت مرقة 
فأكث������ر ماءه������ا وتعاه������د جيرانك وفي رواي������ة »فانظ������ر أقرب أهل 
 بيت م������ن جيران������ك فأصبهم منها مبع������روف«. أخرج������ه مس������لم ف������ي "صحيحه"

  )8 / 37( برقم: )2625( .من حديث أبي ذر.

وقال النبي ]: »الراحمون يرحمُهم الرحمن، ارحموا من في األرض 
يرحمكم من في السماء«. أخرجه الترمذي)1924(  وأبوداوود)4941(

كن لطيفا 

مع جيرانك

} ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   

مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث { اآلية 11 سورة احلجرات

ال ظن سوء وال ريبة وال جتسس وال غيبة

}  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  

ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ { اآلية 12 سورة احلجرات

ال تنقل أخبارًا سيئة

}ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ{ اآلية 6 سورة احلجرات
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وناد على  الطيبة صدقة،  فالكلمة  تكلم مع غيرك مبا يحب    �
اآلخرين مبا يحبون من أسماء. فإذا التقيت مع إخوانك فبادر 
وإن  صدقة.  اآلخرين  وجه  في  فاالبتسامة  والتبسم  بالسالم 
كنت ضمن جماعة وأحببت أن تناجي أحدا )أي تكلمه سرا( 
فال يجوز أن تفعل ذلك إذا كنتم ثالثة حتى ال يقف الشخص 
الثالث وحده ويكون معزوال عن احلديث وإال فعليك أن تنتظر 
االنفراد  من  تتمكن  حتى  أكثر  أو  رابع   شخص  يأتي  حتى 

باحلديث مع زميل لك.

اخفض جناحك لوالديك وال ترفع صوتك أمامهم وال تقل لهما   �
)أُف(، أما األطفال واألبناء فعليهم أن يستأذنوا قبل الدخول 
َصاَلِة  َقبِْل  }ِمْن  اليوم  خالل  أوقات  ثالث  في  والديهم  على 

ِهيَرِة َوِمْن بَْعِد َصاَلِة الِْعَشاِء{.   الَْفْجِر وفي وقت الظَّ

إن كنت تقدم املاء لآلخرين، فاألدب أن تكون أنت آخر من يشرب.   �
فإذا شربت فاشرب على ثالث جرعات وال تتنفس في اإلناء.

إذا دعيت إلى طعام فعليك أن تلبي الدعوة فإذا أكلت فاذكر اسم   �
الله على الطعام وكل من أقرب وعاء إليك وال تضايق اآلخرين.

آداب التعامل مع املرأة
أوصى محمد ] بأدب التعامل مع النساء ووصف النساء بالقوارير 
أي أنهن رقيقات كالزجاج وأمر بغض البصر ونهى عن النظر للنساء.

 ورؤي عليه الصاة والسام مرة يحني ركبته
لتصعد زوجته صفية ِمن عليها لتركب الناقة. 

آداب التعامل والذوقيات في اإلسالم

اهت������م محمد ] بآداب الس������لوك 
والتعام������ل ، وعل������م أصحاب������ه أن 
اللباق������ة وأدب التعام������ل مع الناس 
جزء من سنته الشريفة. وقد حث 
القرآن الكرمي ف������ي كثير من آياته 
على حس������ن التعامل وحسن اخللق 

وذك������ر كثيرا من آداب التعامل والس������لوك احلس������ن كخفض الصوت 
واالس������تئذان واملش������ي بتواضع وغير ذلك. والتعاليم اإلسالمية غنية 

بأدبيات التعامل مع الغير وهذه مقتطفات  منها:

ضع يدك على فمك إذا تثاءبت وش������مت اآلخرين عند العطاس   �
)ادُع  لهم بالرحمه(.

ال ترف������ع صوت������ك في احلديث وال تس������تعمل ألفاظ������ا بذيئة وال   �
تكن فحاش������ا وال طعانا وال لعانا وال مت������ش في األرض مختاال 

كاملتكبرين.

إذا م������رض أخ لك فعليك أن تزوره وتعوده فإن وصلت عنده فال   �
تطل زيارتك له حتى ال تثقل عليه وإعطه فرصة ليرتاح.

ال تأت إلى املس������جد إذا أكلت بص������ال أو ثوما ألن رائحته تزعج   �
املصل������ني كم������ا أن املالئكة تتأذى مما يتأذى من������ه بنو آدم. وإذا 
ذهبت للمس������جد فالبس ثيابا نظيفة وض������ع طيبا أو عطرا وال 
تتخطى اجلالس������ني وتعاون مع إخوانك بأن تفس������ح لهم املكان 

خصوصا إذا كان املكان مكتظا بالناس.
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محمد ] يضع ُأسســـًا حضارية للتعامل مع اآلخرين: عاش محمد 
] م������ع أصحاب������ه ثالثة وعش������رين عاما بعد البعثة، ع������زز  خاللها 
القيم واألخالق النبيلة، ووضع أسس������ا حضارية للتعامل مع اآلخرين 
)املس������لمني وغير املس������لمني( من خالل تطبيق عملي يش������هده الناس 

ويتفاعلون معه.

قال أنس بن مالك: »خدمُت رس���ول الله ] عش���ر 
، وم���ا قال لش���يء  س���نني، فم���ا ق���ال ل���ي ُأّف َق���طُّ

صنعُته: لَم صنعته ؟ وال لش���يء تركته: ِلَم تركته؟ وكان 
رس���ول الله ] من أحس���ِن الناس ُخُلقا..« إلى آخر احلديث« 

رواه الترمذي)3351(

 هـل أنـت سهل

التعامل مع اآلخرين؟

وأنه خش������ي أن مي������رض، وأن يعجز عن قيادة املس������لمني في القتال 
مستشهدا بقول الله تعالى » ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ« فضحك 

محمد ] من قوله واجتهاده ولم يلمه أو يخطئه في تصرفه. 
أخرجه احلاكم في "مس������تدركه" )1 / 177( برقم: )634( وأبو داود في "س������ننه" )1 / 132( برقم: )334( وأحمد في 

"مسنده" )7 / 4007( برقم: )18091(.من حديث عمرو بن العاص.

وفي معركة بدر، عسكر املسلمون في مكان رآه أحد اجلنود أنه غير 
مناس������ب، فتقدم ه������ذا اجلندي من الرس������ول ] وهو قائد اجليش 
س������ائاًل إياه إن كان اختيار هذا املكان اجتهادا من محمد ] أم أنه 
وحي وإلهام من الله؟ فأجابه محمد ] بكل تواضع أن اختيار هذا 
املكان هو اجتهاد ش������خصي منه ]. فتقدم ه������ذا اجلندي باقتراح 
لالنتقال مل������كان يراه أفضل وعرض ما لديه من اس������باب ومبررات. 
وبع������د مش������اورات عدة رحب محم������د ] باالقت������راح وكذلك معظم 

املسلمني وانتقلوا إلى موقع آخر.

مع أن محمدا ] كان نبيا يتلقى الوحي من السماء، كان يستشير أصحابه 
وحتى أزواجه في كثير م������ن أمور الدنيا. وكان ] يوصي 
أصحاب������ه باتب������اع طريق احلق وعدم التعص������ب وكان يعزز 

مواقفهم لكي يتخذوا القرار املناسب.
ومثال ذلك عندما خطط زعماء مكة وعدد من قبائل 
العرب ملهاجمة املدينة املنورة، اقترح سلمان الفارسي، 
حفر خن������دق على طول احل������دود الش������مالية للمدينة 
بني »احلرتني« أي املنطقت������ني البركانيتني احمليطتني 

باملدين������ة. وعلى الرغم من أن الفكرة كانت غريبة ولم يس������بق لها أن 
طبقت في اجلزيرة العربية، فإن محمدا ] تقبلها بجدية وناقشها مع 
صحابته فاستحسنوها وحفروا خندقا طوله 5.5 كيلومترات وعرضه 

4.6 أمتار وكان سببا رئيسياً من أسباب درء خطر األعداء.

محمد  ] يشجع على املشورة ويطبقها مع أصحابه

الشورى

في اإلسالم

الواقعيـــة واحلكمـــة فـــي التعامل مـــع النـــاس : وكان النبي ] يتمتع 
بنظ������رة واقعية وحكم������ة عظيمة جتعل منه قائدا ف������ذا حتبه الناس 
وترض������ى بحكم������ه. ويذكر أن محم������دا ] أمر املس������لمني في غزوة 
بن������ي قريظة قائ������ال »ال يصلني أحدكم العصر إال ف������ي بني قريظة« 
 أخرج������ه البخ������اري ف������ي "صحيح������ه" )2 / 15( برق������م: )946( ، )5 / 112( برق������م: )4119( ومس������لم ف������ي "صحيحه"

 )5 / 162( برق������م: )1770(. م������ن حدي������ث ابن عم������ر فمنهم من وصل قبل املغرب إلى بني 

قريظة وصلى العصر هناك ومنهم من تأخر فصلى العصر في مكانه 
 مخافة ضياع الصالة ودخول وقت املغرب وقد حس������م الرس������ول ]
اجل������دل في هذا األمر وأق������ر الفريقني على فعلهم دون أن مييز رأي 

أحدهم عن اآلخر.
وفي موقعة ذات السالسل وكان اجلو باردا جدا، تعرض القائد عمرو 
ب������ن العاص لالنتقاد م������ن كبار الصحابة ألنه اس������تيقظ محتلما فلم 
يغتسل ولم يتوضأ بل اكتفى بالتيمم وصلى الفجر إماما بالناس ألنه 
قائدهم ولم يقدم أحدا من كبار الصحابة ليؤم املسلمني. فعندما عاد 
 إلى املدينة ش������كاه الصحابة للرسول ] فاستفسر منه الرسول ]

واستمع ملا تقدم به ابن العاص من عذر بأن الليلة كانت باردة
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أتباع الديانات األخرى التعامل مع  محمد ] يؤكد على حسن 

كان محمد ] يحث أصحابه على التعامل بود وطيبة مع أتباع الديانات 
األخرى مع التمس������ك بالفهم الصحيح جلوهر العقيدة اإلس������المية 
 ومخالطة الناس بأخالق اإلسالم وقيمه النبيلة . ويروى أن محمدا ]
وقف جلن������ازة يهودي في املدين������ة املنورة مما أثار دهش������ة أصحابه 
فقال لهم: »أليس������ت نفس������ا؟ أخرجه البخاري في "صحيحه" )2 / 85( برقم: )1312( ومس������لم 
ف������ي "صحيح������ه" )3 / 58( برق������م: )961( ، )3 / 58( برقم: )961(.  إي أنه إنس������ان بغض النظر 

ع������ن عرقه ودين������ه وطبقته االجتماعية واملوت ح������ق على كل الناس.

حسن اجلوار مع غير املسلمني
في عص������ر النبي ] تعايش املس������لمون مع اليهود 
في املدينة وتبادلوا املنافع مبا فيها البيع والش������راء 
لدرجة أن محمدا ] توف������ي ودرعه مرهونة عند 

يهودي من يهود املدينة.
والتاريخ اإلس������المي حافل بنماذج حسن اجلوار لعقود طويلة بني 
املس������لمني والنصارى وغيرهم من أتباع الديانات األخرى. وينبثق 

ذلك من تعاليم اإلس������الم التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم.
وقد دخل اإلس������الم إلى إندونسيا بوصول التجار املسلمني جلزيرة 
سومطرة في القرن الثالث عشر وتعاملهم الطيب والنزيه مع أهلها 
الذين كانوا من أعراق وديانات مختلفة كالبوذية والهندوسية. )يزيد 

عدد املسلمني في أندونيسيا حاليا على 200 مليون نسمة(

 احلوار

اإليجابي

مسجده في  نصرانيًا  وفدا  يستقبل   [ النبي 

بعد عشر س������نوات تقريبا من هجرة الرسول ] 
إلى املدينة املنورة، استقبل محمد ] وفودا كثيرة 
كان منها وفد من مسيحيي جنران جاؤوا من اليمن  

فاس������تقبلهم محمد ] في مسجده وس������مح لهم بالصالة وحاورهم 
بأسلوب طيب وشرح لهم اإلسالم وأجاب عن تساؤالتهم.

 حوار

 مع وفد

مسيحي

}ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ  ڤ{  اآلية 46 سورة العنكبوت

ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    }ہ  

ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ{ اآلية 125 سورة النحل
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فأق������ام الص������الة على بعد أمت������ار منها. وفي فترة الحقة أنش������ئ 
مس������جد في ذلك املوقع لتخليد هذه احلادثة التاريخية، وس������مي 

هذا املسجد باسم “مسجد عمر”.
وتعتبر كنيسة القيامة من أقدم الكنائس في العالم ألنه مت بناؤها 
فوق الصخرة التي يعتقد النصارى اليوم أن املس������يح عليه السالم 
صلب عليه������ا في الق������دس القدمية، وحتتوى كذل������ك على القبر 
املقدس )أي املكان الذي يزعم النصارى أن املس������يح عليه السالم 
ُدفن فيه(، أما كنيس������ة امله������د في بيت حلم فهي الكنيس������ة التي 
يعتقد النصارى أن املسيح عليه السالم ولد فيها، وتعد من أقدم 

الكنائس في العالم.

133

مسجد عمر  وكنيسة القيامة في القدس
حتتف������ظ مدين������ة القدس القدمي������ة بأعظم مثال 
للتس������امح الدين������ي، وال يزال هذا املث������ال قائما 

منذ أكثر من أربعة عش������ر قرنا. عندما دخل خليفة 
املسلمني عمر بن اخلطاب مدينة 
القدس سلما في عام 638م ودون 
إراق������ة قطرة دم، تلق������ى دعوة من  
أس������قف الق������دس صوفروني������وس 
لزيارة كنيسة القيامة أكبر الكنائس 

في القدس. 
وعندم������ا حان وق������ت الصالة دعا 
األس������قف اخلليفة عم������ر ليصلي 
في الكنيس������ة، ولكن عمر خش������ي 
إن صل������ى في الكنيس������ة أن يتنازع 
املسلمون والنصارى على ملكيتها، 

 التسامح

الديني

الوثيقة العمرية
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مدخل مسجد  عمر

وعندما تس������لم اخلليف������ة عمر بن اخلطاب مفاتيح القدس، أس������ند 
القض������اء للصحابي اجلليل عب������ادة بن الصامت وه������و من اخلزرج 
من املدينة املنورة. فأصبح أول قاض مس������لم في القدس وع�َه�ِ�د له 

احلفاظ على كنائس املسيحني.

وتوف������ي عبادة  [ في القدس ودفن ف������ي مقبرة باب الرحمة في 
الزاوي������ة اجلنوبية من الس������ور الذي يضم قبة الصخرة واملس������جد 

األقصى.

الوثيقة العـمـرية .. مثال التسامح الديني 

أك������د عمر ب������ن اخلطاب عل������ى عدالة 
ب������ني  الس������لمي  والتعاي������ش  اإلس������الم 
املس������لمني وغيرهم، فمنح أهل القدس 
عهدا يضمن لهم حرية العبادة ويحفظ 
له������م أمنه������م وكنائس������هم وممتلكاتهم. 
وظل������ت هذه العه������دة أو الوثيقة معلقة 
على جدار املسجد قرونا طويلة. وفي 
عصرنا هذا يرى السياح والزوار قطعة 
رخامية بيضاء معلقة على جدار مسجد 

عمر ومحفور عليها عهد عمر ب������ن اخلطاب ألهل إيلياء )القدس(. 
ومما ه������و جدير بالذك������ر أن العهدة العمرية هى ج������زء من اتفاقية 

شملت شروطاً تضمن حقوق املسلمني كذلك.

مقتطفات من العـهـدة العـمـرية
املؤمنني  أمير  الله  عبد  أعطى  ما  »هذا 
)عمر بن اخلطاب( أهل إيلياء )القدس( من 
وأموالهم  ألنفسهم  أماناً  أعطاهم  األمان، 
وبريئها  وسقيمها  وصلبناهم،  وكنائسهم 
وال  كنائسهم،  تسكن  ال  أنه  ملتها  وسائر 
تهدم، وال ينتقص منها، وال من خيرها، وال 
من ُصلُبهم، وال من شيء من أموالهم، وال 
يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم 
اليهود«. من  أحد  معهم  بإيلياء  يسكن  وال 

"البسملة" من أعمال اخلطاط العراقي وسام شوكت
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أحد أسواق املدينة املنورة

صورة حديثة يظهر فيها سور حديث البناء ملنطقة املناخة - املدينة املنورة

محمد ] يشجع على الكسب احلالل واملنافسة النزيهة

اإلسالمية  القيم  وفق  التجارة  بأعمال  القيام  إلى   [ النبي  دعا 
النبيلة التي ترفض الغش والتعامل غير األخالقي واخلداع والتزوير 
التجاري  التبادل  تسهيل  إلى  الناس  ودعا  واالستغالل.  واالحتكار 
بينهم على أُسٍس من الصدق واألمانة واملنافسة الشريفة واحلرص 

على الكسب احلالل.

قال النبي ]:
 »رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى«

 

 رواه البخاري)1970(

املنورة   املدينة  إلى  وصوله ]  بعد  أنه  ويروى    : التجارة احلرة 
وجد أن اليهود يأخذون رسوما )خراجا( على البيع والشراء في 
ألعمال  تخصص  وأن  األرض  من  قطعة  بشراء  فأمر  أسواقهم 
التجارة احلرة. وكان ي�ُطلق على هذه األرض اسم امل�ُناخة حيث 

ميكن للناس أن يبيعوا ويشتروا فيها دون دفع رسوم.

شخصا  فرآى  السوق  في   [ محمد  مر   : الناس  تغش  وال  صادقًا  كن 
يبيع طعاما فأدخل محمد ] يده فيه فنالت أصابعه البلل فقال: 
املطر.  مباء  أصابته  السماء  أن  فقال  الطعام؟   صاحب  يا  هذا  ما 
فقال محمد ]: أفا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ وقال: 

» من غشنا فليس منا « رواه مسلم)150(

إياك والنفاق... وما أدراك ما النفاق؟

� وإذا حدث كذب،  � إذا اؤمتن خان، 
� وإذا خاصم فجر  � وإذا عاهد غدر، 

رواه البخاري)34( ومسلم)58(

قال النبي ]: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، 
كانت فيه خصلة من  فيه خصلة منهن  كانت  ومن 

النفاق حتى يدعها: 

ال 
للنفاق

تعني كلمة )املُ�ناخة( املكان الذي تُ�ناخ به اإلبل على األرض لتنزيل ما حتمله على ظهورها بقصد 
التجارة. وال تزال قطعة األرض هذه حتى يومنا هذا.

ثالثا: أخالقيات العمل والتجارة

منطقة
 جتارة 
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صورة من جامع السلطان - سلطنة عمان ، ويظهر فن العمارة اإلسامية واضحا من 
خال أعمال األسقف اخلشبية واألقواس املتناظرة  والزخارف احلائطية.

مسجد قبة الصخرة - القدس - تصوير املصور االحترافي بيتر ساندر 

"خير الناس من ينفع الناس"
من أعمال اخلطاط حسن شلبي

كلمة محمد مت تصميمها بشكل فني على شكل قباب وأبواب إسالمية  من 
أعمال اخلطاط الكويتي فريد العلي.
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جامع السلطان أحمد في اسطنبول )تركيا(

حقوق املرأة 

في العصور القدمية وقبل رسالة اإلسالم كانت حقوق املرأة محدودة  
جداً والنظرة العامة لها سلبية لدرجة أنها كانت في بعض املجتمعات 
تدف������ن مع زوجها إذا توفي قبلها أو تصبح من ممتلكات أهل الرجل 

بعد وفاته. 

ال فرق بني املواليد الذكور واإلناث

كان العرب قبل اإلس������الم يفضلون املواليد الذكور على اإلناث، وكان 
بعضهم يئد اإلناث من األطفال )أي يدفنوهن أحياء(، ولكن اإلسالم 
رفض هذا السلوك غير اإلنساني رفضاً قاطعاً، وقد أكد محمد ] 
على محبة األبناء والعدل بينهم وعدم التمييز بينهم بل أنه شجع على 

االهتمام باملواليد اإلناث وإحسان تربيتهن حتى يكبرن ويتزوجن. 
وق���ال النبي ]  في مواطن عدة: "اس���توصوا بالنس���اء خي���را" رواه البخاري 
ومسلم، وقال فيما يتعلق باألحكام الشرعية: "إمنا النساء شقائق الرجال" 
أخرجه أبو داود في "س������ننه" )1 / 95( برقم: )236( والترمذي في "جامعه" )1 / 154( برقم: )113( 

وأحمد في "مسنده" )12 / 6314( برقم: )26836( من حديث أم سليم.

اإلسالم منح املرأة حق اإلرث

جاء محمد ] بنظام مواريث إلهي لم يتدخل في صنعه 
بش������ر، منح املرأة حق اإلرث فكان نقلة حضارية وحتوال 

جذريا في النظام االجتماعي ملجتمعات ال تعطي املرأة حق 
اإلرث وكانت تعتبر امل������رأة جزءا من ممتلكات الرجل وجزءا 

من امليراث إذا توفي زوجها. وفيما بعد أصبحت قوانني اإلرث 
اإلسالمية مرجعا لكثير من املشرعني في دول العالم.

هذه كلمة محمد بالعربية مت تصميمها بشكل فني ومتناظر بحيث يشبه نصف الكلمة 
األول النصف الثاني منها. من أعمال األستاذ فريد العلي.
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محمد ] يحض على حسن معاملة األنثى 

املرأة،  معاملة  حسن  على  عدة  مناسبات  في   [ النبي  حض 
ووصف األنثى بالقارورة أي بالزجاج السريع الكسر أي أنها حتتاج 

لتعامل لطيف.

تربية  أهمية  على  أكد   [ النبي  أن  الشريف  احلديث  في  وجاء 
الرجل يدخل اجلنة بحسن  تربية صاحلة حتى يكبرن وأن  البنات 

تنشئته لبناته وتربيتهن على الصالح حتى يكبرن.

كما شجع على الصبر على بائهن فقال ]: »َمِن اْبُتِلَي من هذه 
، ُكنَّ له ِسْترًا من النار«.  الَبَناِت بشيٍء، فأْحَسَن إليهنَّ

 

رواه البخاري)1418( ومسلم)2632(

اإلسالم مينح املرأة شخصية مستقلة 

اإلس������الم ينظر للمرأة أنها شخصية حرة 
ولها كيانها اخلاص وشخصيتها املستقلة، 
وتُعرف بنس������بها وعائلتها وال تُغير اس������م 
عائلتها بعد الزواج كما يحدث في كثير من 
املجتمعات الغربية. واملرأة مس������ئولة أمام القانون 
ولها حقوق وعليها واجب������ات وال تختلف عن الرجل 

إال بنوعية التكليف أواملسئولية.

للمرأة مكانة كبيرة في املجتمع اإلسالمي 
لقد أخذ اإلس������الم بيد املرأة وع�������زز دورها في بناء املجتمع دون أن 
يتع������دى أو يتعارض دورها مع دور الرجل بل يكمل كل منهما اآلخر. 
وعلى الرغم من أن مهام املرأة مكرس������ة ف������ي الدرجة األولى لتربية 
األطفال وتنش������ئتهم تنش������ئة صحيحة حتى يكونوا أداة بناء للمجتمع 
ولي������س معول هدم له، فقد كان للمرأة املس������لمة دور مهم في احلياة 

االجتماعية والسياسية. 
فقد خصص محمد ] أياما من األسبوع لتعليم النساء ودعا النساء 
للخروج لصالة العيد واملشاركة في البيعة وإبداء الرأي فكان يستشير 
نساءه في األمور الدنيوية مثلما كان يستشير أصحابه وكذلك كانت 
النس������اء تستش������ير النبي وترفع له حوائجهن، حتى األََمة أواخلادمة 

كانت ال تخشى أن تتقدم للرسول ] لتعرض مسألتها عليه.
وقد شجع اإلسالم املرأة أن تعمل في مجاالت تخدم املجتمع وتربية 

النشء كالتعليم والتمريض والطبابة.

املرأة ليست أداة للمتعة

املرأة نصف املجتمع أعدها الله لتكون مسئولة عن تربية وتنشئة جيل 
املستقبل فكيف لها أن يُحّجم دورها لتصبح أداة للجنس كما هو في 
بعض املجتمعات التي أصبحت فيها الدعارة حرفة، وأصبحت جتارة 
اجلنس رافدا س������ياحيا واقتصاديا كبيرا. لقد منع اإلسالم كل ذلك 
وحرم الزنا والعالقات اجلنس������ية خارج نط������اق الزواج. وقد حرمت 
آيات القرآن إجبار الفتيات على البغاء من أجل كس������ب املال وحذرت 

من مجرد اإلقتراب من الزنا )ممارسة اجلنس من دون زواج(.

}ژ  ژ  ڑڑ  ک     کک  ک   گ  گ{
اآلية 32 سورة اإلسراء
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اللوح������ة م������ن أعم������ال اخلطاط وس������ام 
ش������وكت. دعاء "اللهم يا مقل������ب القلوب 
ثب������ت قلب������ي عل������ى دين������ك وطاعت������ك"
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احملافظة على املرأة

احلجاب في اإلسالم
احلجاب في اإلس������الم واجب عل������ى كل امرأة 
بالغة وهو تأكيد على التزامها باللباس احملتشم 
وستر مفاتن اجلس������م وفي ذلك حماية للمرأة 
م������ن حترش ضع������اف النفوس. كم������ا أن التزام 
املرأة مبالبس محتشمة فيه حماية للرجل من 
مخاطب������ة غرائزه اجلنس������ية وتهييجها. لذلك 

مينع اإلس������الم املرأة من أن تعرض جس������مها أو أن تس������تغل مفاتنها 
لإلغراء أواإلغواء في أي مجال كان ويشمل ذلك التصوير واألفالم 
واإلعالنات التجاري������ة التي تعتمد على إظهار مفاتن املرأة واإلغراء 

بقصد الترويج التجاري. 
وقد أغلق اإلسالم الباب أمام كل الفواحش كالتعري واألفالم اخلليعة 
والش������ذوذ اجلنسي والعالقات غير الشرعية واالغتصاب وما يتعلق 

به من أبناء غير شرعيني وإجهاض وأمراض جنسية فتاكة.

تقدير خاص ومنزلة عظيمة لألم في اإلسالم

عظم اإلسالم منزلة األبوين وأكد على احترامهما فقال تعالى:
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   }ڳ  
ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ  

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ{  
اآليتان 23 - 24 سورة اإلسراء.

سأل رجل النبي ]: من هو أحق بصحبته، فأجاب النبي 
]: »أمك«، فقال الرجل ثم من؟ فقال النبي ]: »أمك«، 
فكرر الرجل س������ؤاله وكان ج������واب النبي ] للمرة الثالثة 
»أمك«. وبداف������ع من الفضول أعاد الرجل س������ؤاله للمرة 

الرابعة فكان جواب النبي ]: »أبوك«. كان النبي ] يريد من ذلك 
تعزيز مكانة األم في املجتمع اإلس������المي وض������رورة أن تلقى املعاملة 
املثلى من أبنائها. أخرجه البخاري في "صحيحه"  )8 / 2( برقم: )5971( ومسلم في "صحيحه" )8 / 2( 

برقم: )2548( من حديث أبي هريرة

ويش������رح بعض العلماء مضمون احلديث ب������أن األم ال مناص لها من ثالثة 
أوجه من أوجه املعاناة وهي )1( احلمل، )2( املخاض والوالدة، 

)3( واإلرضاع والفطام.

محمد ] يحض على حسن معاملة الزوجة
كان النبي ] يوصي بالنساء خيراً وفي ذلك استجابة ألمر الله تعالى: 
}ۉ  ۉ{ س������ورة النساء اآلية 19. وقد أكد محمد ] على حسن معاملة 
الزوجة في مناس������بات عدة وحتى في آخر خطبة وجهها للمس������لمني »خطبة 

الوداع«. وربط بني حسن معاملتها وكمال اإلميان وحسن اخللق.

قال محمد ] »أكمل املؤمنني إميانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم« 
أخرجه احلاكم في "مستدركه" )1 / 3( برقم: )1( وأبو داود في "سننه" )4 / 354( برقم: )4682( 
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ال عالقة خارج حدود الزوجية

حث محمد ] على الزواج لتأس������يس النواة 
الصاحلة للمجتمع، وعلم املسلمني قيما نبيلة 
ومب������ادئ عظيم������ة تنظم العالق������ة بني الرجل 

وامل������رأة ومتنع ممارس������ة اجلنس خ������ارج نطاق 
العالقة الشرعية.

وقال النبي ]: يا معش���ر الش���باب، من اس���تطاع منكم الباءة فليتزوج، 
فإن���ه أغض للبص���ر، وأحصن للفرج. وق���ال أيضا: "ال يزن���ي الَزاني حني 
يزني وهو مؤمن. وال يس���رق الس���ارق حني يس���رق وهو مؤمن، وال يش���رب 
اخلمر حني يشربها وهو مؤمن أخرجه البخاري في "صحيحه" )3 / 26( برقم: )1905(

جاء شاب إلى محمد ] وسأله أن يأذن له بالزنا 
 )ممارسة اجلنس من دون زواج(. فسأله محمد ]:
أحتبه ألمك ؟ فقال الش������اب: ال والله جعلني الله 
ف������داءك؛ فقال محم������د ]: وال الن������اس يحبونه 
ألمهاتهم ثم كرر محمد ] سؤاله أحتبه البنتك؟ 

فق������ال الش������اب: ال، فقال محم������د ]: وال الناس يحبون������ه لبناتهم، 
أفتحب������ه ألخت������ك؟ فقال الش������اب: ال، فقال محم������د ]: وال الناس 
يحبونه ألخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ فقال الشاب: ال، قال محمد ]: 
وال الناس يحبونه لعماتهم، ثم كرر النبي] سؤاله: أفتحبه خلالتك؟ 
ورد الش������اب ال فقال النبي ]: وال الناس يحبونه خلاالتهم. فوضع 
محمد ] يده على صدر الشاب وقال: اللهم إغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه. أخرجه أحمد في "مس��نده" )10 / 5220( برق��م: )22641( ، )10 / 5221( 

برقم: )22642( من حديث أبي أمامة.

اجلنس

 من دون 
زواج

الزواج نعمة من الله

الزواج هو ارتباط مقدس بش������رع الله بني الرجل واملرأة على أساس 
مت������ني من احملبة واأللفة والتضحية.  ويجب على الزوجني أن يعمال 
معا إلجناح الزواج واس������تمراره وأن يكون من أهدافه حتقيق السكن 
النفسي واإلستقرار الروحي للمرأة والرجل وإجناب ذرية صاحلة. 

هذه كلمة "محمد" بالعربية صممها الفنان فريد العلي لتكون على 
كلمة  من  األّول  امليم  حرف  هو  الوردة  رأس  ويكون  وردة.  شكل 

محمد. أما حرف امليم الثاني فهو على شكل ورقة شجر

الطالق في اإلسالم

ومن ناحية أخرى، أباح اإلس������الم الطالق إذا 
س������اءت احلي������اة الزوجية وتعذر اس������تمرارها 
وح������دد القرآن الكرمي ش������روطا ل������ه وقوانني 

حلفظ حقوق املرأة واألنس������اب وحقوق املواليد أو األوالد ورعايتهم  
بعد الطالق.  قال الله تعالى:

الطالق

بشروط

گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  }ڈ 
گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں{  اآلية 21 سورة الروم

والط������الق أم������ر بغيض ألن فيه ه������دم مليثاق غليظ ما مت إال بش������رع 
الله ودينه، ويجب أال يلجأ إليه الزوجان إال بعد اس������تنفاد احملاوالت 
الصادقة ملعاجلة أي خالف بينهما قبل أن يتحول إلى مشكلة مزمنة  

تكبر مع الوقت وجتعل من  الطالق أمراً ال ب�د منه.

}ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ..{  اآلية 229 سورة البقرة 
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محمد ] زوج محب ووفي 

فقد  لزوجاته  ووفائه  محبته  في  ألصحابه  قدوة   [ النبي  كان 
أمضى خمسة وعشرين عاما مع خديجة عليها السالم حتى توفيت 
وكان دائما يذكر مناقبها ويكرم صاحباتها بعد وفاتها. وعندما تزوج 
النبي ] من عائشة رضي الله عنها، ذكرت السيرة النبوية أنه كان 

يالعبها ويسابقها ويحدثها مبا حتب. 

محمد يؤكد محبته لزوجاته

ذكرت عائشة رضي الله عنها للرسول ] 
قصة مودة وحب شخص اسمه »أبو زرع« 

لزوجته فبعد ما انتهت من القصة قال لها 
الرسول ]: كنت لك كأبي زرع ألم زرع.

وسأل أحد الصحابة النبي ] عن أي الناس أحب 
البخاري في  أخرجه  أبوبكر.  أبوها  إليه فأجابه: عائشة فسأله ثم من ؟ فقال 
"صحيحه" )5 / 5( برقم: )3662( ، )5 / 165( برقم: )4358( ومسلم في "صحيحه" )7 / 109( برقم: )2384( 

وعندما أصبحت صفية بنت ُحيي زوجة النبي ] 
قيل لها أنها ابنة يهودي فقال لها النبي ] مبحبة 
نبي  وعمك   )� )موسى  نبي  البنة  إنك  ومودة: 
محمد  زوجة  )أي  نبي  لتحت  وإنك   )� )هارون 
رسول الله ونبيه(. أخرجه الترمذي في "جامعه" )6 / 188( برقم: 

)3894( وأحمد في "مسنده" )5 / 2609( برقم: )12587(

وملا توفي الرسول ] ذكرت صفية رضي الله عنها مودة الرسول 
ومحبته وحسن معاملته لها. 

تعدد الزوجات في اإلسالم

تعدد الزوجات كان شائعا قبل اإلسالم 

كان تعدد الزوجات أمراً ش������ائعاً ومقبوالً قبل اإلسالم وليس أدل من 
ذلك أن إبراهيم � كان له زوجتان سارة وهاجر ، وحسب الروايات 

اإلجنيلية فإن يعقوب � كان له زوجتان وجاريتان.

وقد انتش������ر في كثير من املجتمعات قبل اإلسالم تعدد الزوجات من 
دون حدود وكان شائعاً في مجتمعات شبه اجلزيرة العربية أن يكون 

للرجل أكثر من امرأًة  سواء من الزوجات أو اجلواري أو اإلماء. 

فاإلس������الم إذن ل������م يأمر بتعدد الزوج������ات بل جاء 
بقوان������ني إلهية لتنظيم وحتدي������د التعدد لصالح 
الرجل واملرأة واملجتمع. حدد اإلس������الم التعدد 
بأرب������ع زوجات فق������ط ووضع ش������روطا للتعدد 

أساس������ها العدل بينهن في املبيت واإلنفاق وغير 
ذل������ك وألزم الرجل باإلكتفاء بزوج������ة واحدة إذا كان 

غير قادر على العدل بني الزوجة األولى وغيرها من الزوجات.

وهن������اك حكمة بالغة من الس������ماح بالتعدد وتنظيمه فقد يكتش������ف 
الرج������ل أن زوجته عقيم غير منجبة، وقد تتعرض الزوجة حلادث أو 
م������رض يفقدها  قدرتها على أداء واجبها الزوجي فيكون الزواج من 
ثاني������ة أفضل من تطليق الزوجة األولى  ومن ناحية أخرى قد تصبح 
املرأة عانس������ا غير قادرة على االرتباط بزوج وقد تفقد املرأة زوجها 

}  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ{ اآلية 3 سورة النساء
}ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ{ اآلية 129 سورة النساء

العدل قبل 

 التعدد!
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فتصبح أرملة وبحاجة إلى زوج فترضى بزوج متزوج من أخرى بدال 
من أن تبقى وحيدة. وبذلك يحقق التعدد الفائدة للطرفني ويضمن 
التكافل والتكامل في املجتمع من خالل قوانني ش������رعية متنع تفشي 

الرذيلة أو اخليانة الزوجية. 

بع������د احلرب العاملية الثانية قتل عدد كبي������ر من الذكور في املجتمع 
األملاني وزاد عدد اإلناث، وفي حال كهذه يصبح تعدد الزوجات حال 
شافيا للمجتمع يضمن حفظ األنس������اب ويحمي املواليد اجُلدد من 

الضياع ومينع انتشار الزنا والرذيلة.

هل أخذ محمد ] مببدأ التعدد ؟

مع أن تع������دد الزوجات واجلواري كان س������ائدا في 
قريش إال أن محم������دا ] تزوج من زوجة واحدة 
م������دة 25 عاماً إلى أن توفيت وكان أباً ألربع بنات 
وولدين. وبعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها 
ت������زوج محمد ] وهو في اخلمس������ني من العمر 

من الس������يدة س������ودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت أرملة 
متقدمة في الس������ن توفي زوجها بعد أن عاد معها من احلبش������ة وقد 

ين وامتثاال ألمر الرسول ].  أمضيا فيها فترة طويلة ألجل الدِّ

كان زواج محمد ] من الس������يدة سودة رضي الله عنها مبثابة دعم 
معنوي لها وكان اس������تمراره متزوجا ضرورة وحاجة ألمور الدين ألن 
املسلمات كن يسألن عن أمور الدين وكان ال بد من وجود زوجة في 

بيت النبي ].

 زوجة

 واحدة 25

سنة

محمد ] يتزوج من ابنة صاحبه أبي بكر الصديق

بعد سنوات قليلة من وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها 
هاجر محمد ] من مكة إلى املدينة وتزوج من السيدة 
عائشة رضي الله عنها ابنة صاحبه ورفيقه األول 
أبي بكر الصديق والذي كان أول من دخل في 
اإلس������الم من الرجال وحمل الرسالة مع النبي 
]، فكانت تلك الزيجة تكرمياً وتشريفاً ألبي بكر 

وابنته رضي الله عنهما.

محمد ]  يتزوج من ابنة صاحبه عمر بن اخلطاب

بعد سنتني تقريبا من الهجرة إلى املدينة، وقعت معركة أحد وتوفي 
فيها زوج حفصة ابنة عمر بن اخلطاب 
[، فعرض ابن اخلط������اب ابنته على 
أب������ي بكر الصدي������ق وعثمان ب������ن عفان 
فاعت������ذرا فتزوجها النبي] تكرميا لها 

ولوالدها.

محمد ]  يتزوج من أم املساكني

وتزوج الرس������ول ] من زين������ب بنت خزمية والتي قت������ل زوجها في 
معرك������ة بدر أو أحد )حس������ب بع������ض الروايات( 
وكانت تس������مى بأم املس������اكني ألنه������ا كانت 

حتب الصدق������ة وإطعام املس������اكني وفعل 
املع������روف إال أنها توفيت بعد أش������هر 
قليلة من زواجها من الرس������ول ]. 
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محمد ] يتزوج من أم سلمه، وهي أول من هاجر إلى احلبشة 
و بنت أحد أجواد العرب 

 وتزوج الرس������ول ] من هند بن������ت أبي أمية
)أم س������لمة( ورعى أبناءها بعد أن توفي زوجها 

)وهو أخو الرسول ] بالرضاعة وابن عمته برة( 
وترك لها أربعة أبناء. كانت من أوائل النس������اء الالتي 

هاجرن إلى احلبشة. وكانت أم سلمة معروفة باحلكمة 
ورجاحة العقل وقد استشارها الرسول ] في أمور مختلفة.

إلبطال  الله  ألمر  تنفيذًا  عمته  ابنة  من  يتزوج   [ محمد 
التبني في اإلسالم 

كما تزوج محمد ] من زينب بنت جحش )ابنة عمته أميمة( وذلك 
بأمر إلهي إلبطال عادة التبني وقد س������بق لزينب أن تزوجت من زيد 
 بن حارثة وكان يسمى زيد بن محمد ] ألنه تربى عند الرسول ]،
إال أن زي������داً لم يتفق م������ع زينب فطلقها، وتزوجها محمد ] بعد أن 
نزلت آية في الق������رآن الكرمي تبيح له ذلك حتى ال يكون هناك حرج 
عل������ى املس������لمني أو على محمد ] في أنه ت������زوج زوجة من هو في 

منزلة ابنه )ألنه ليس بني النبي ] وبني زيد نسب(.

محمد ] يتزوج  جويرية بنت احلارث 

وت������زوج محمد ] من جويري������ة بنت احلارث وه������ي ابنة زعيم بني 
املصطل������ق وذل������ك بعد غ������زوة بن������ي املصطل������ق والتي أُِس������رت فيها 

فأعتقها الرس������ول ] وأكرمه������ا وتزوجها. وأعتق 
املس������لمون أعدادا كبيرة من أس������رى قومها تكرميا 
للرس������ول ] وجلويرية التي أصبحت أم املؤمنني.

محمد ] يتزوج من امرأة يهودية اسمها صفية 

ولهذا الزواج قصة تعود إلى قبيلة بني النضير اليهودية 
التي كانت تسكن املدينة وعاهدت محمد ] على حماية 
املدين������ة والوقوف مع قائدها محمد ] ضد أي اعتداء 
لكنهم نقضوا عهدهم وتآم������روا على النبي ] وحاولوا 
اغتياله فحاصرهم النبي ] في السنة الرابعة للهجرة، 
فاستسلموا وأُخذ منهم أسرى، وكان من بينهم صفية ابنة قائدهم. 

أطلق محمد ] سراح صفية ثم خطبها فقبلت وتزوجها ، وكان منصفا 
م������ع قومها. كانت صفية تصف محمداً ] وحت������ى بعد وفاته بأنه زوج 

محب وصادق ووفي.

زواج محمد ]  من أم حبيبة، أرملٌة مسلمٌة وابنة عـدو 

كانت السيدة رملة املعروفة باسم أم حبيبة ابنة أبي سفيان كبير سادة 
مكة والذي ناصب محمد ] العداء على مدى 20 سنة إال أن ابنته 
رملة أسلمت وكانت من أوائل النسوة الالتي هاجرن إلى احلبشة مع 
زوجها وأقاما فيها. وحدث أن زوجها توفي في احلبشة فبقيت رملة 
وحيدة وعلى دين اإلسالم فتقدم إليها محمد ] فقبلت الزواج منه. 

وشاء الله بعد ذلك أن يعتنق والدها أبو سفيان اإلسالم.

محمد ] يتزوج ميمونة بنت احلارث 

وتزوج محمد ] من ميمونة بنت احلارث )وقد وهبت نفسها للنبي 
حس������ب روايات السيرة(. وهي أخت زوجة عمه العباس [ وخالة 
اب������ن عباس رضي الل������ه عنهما وذلك بعد عمرة القض������اء، وأقام لها 
وليمة بالقرب من مكة حت������ى قال أهل قريش: »أصهر إلينا محمٌد« 

)أي ناسبنا وأصبح صهراً لنا(، فالنت قلوبهم.
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أحكام خاصة بزوجات النبي ] 

أباح الله للنبي ] االحتفاظ بزوجاته، وفرض قيودا على زوجاته أال 
يتزوجن أحدا م������ن بعد وفاة النبي ] تكرميا له وتكرميا لهن حيث 

أصبحن مبقام أمهات املؤمنني.

وصف القرآن الكرمي زوجات محمد ] بأنهن لَْس������َن كباقي النساء 
ألنه يجب عليهن أن يكن قدوة للنس������اء كافة، ولذلك ذكر القرآن أنه 
إذا م������ا اقترفت إحداهن ذنبا فعقابها يضاعف مرتني، وإذا ما فعلت 

اخلير فأجرها يضاعف مرتني. 

نزول األمر اإللهي بتنظيم وحتديد تعدد الزوجات

كان الع������رب يتزوجون الكثير من النس������اء وم������ن دون حدود ولم تكن 
هناك قوانني تضمن حقوق الزوجات فعندما جاء اإلسالم نزل األمر 
اإللهي بأن ال يزيد عدد الزوجات على أربع، وال 
يسمح بالتعدد إال بش������رط العدل بينهن وضمان 

حقوقهن كافة.

وكان محمد ] قبل ذلك األمر قد تزوج من أكثر 
من أربع زوجات وكان األمر يحتاج حلكم خاص، 
 وألنه رس������ول الله يحمل الوحي برس������الة الس������ماء فإن زوجاته ] 
حظني بشرف الزواج من رسول الله فأصبحن مبقام أمهات املؤمنني 
الالت������ي يعلمن النس������اء أمور دينهن ففرض الله عل������ى النبي وعليهن 

قيودا تتناسب وهذا الشرف العظيم.

 فإن خفتم

 أال تعدلوا

فواحدة

مارية القبطية 

بعد أن مت صلح احلديبية بني محمد ] واملشركني، بدأ الرسول ] 
مبكاتب������ة ملوك الدول الكبرى يدعوهم فيها إلى اإلس������الم، وكان من 
بينهم املقوقس ملك مصر. إال أن املقوقس اعتذرعن قبول اإلس������الم 
وكان مسيحيا فأرسل ردا مهذبا للرسول ] وبعث له بهدايا وجارية 

اسمها مارية.

وقد قبل محم������د ] هدايا املقوقس واتخذ النبي ] مارية أمًة له 
فأس������لمت وحسن إسالمها وأجنبت له صبيا أس������ماه  إبراهيم لكنه 

توفي عندما كان طفال صغيرا وحزن النبي ] على فراقه. 
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مالحظات

خيار من الله لزوجات النبي ]  
لم تسمح األحكام اإللهية لزوجات النبي ] أن 
يتزوجن من أحد من بع������د وفاته تكرميا للنبي 
] ولهن. لذلك وبعد نزول األمر اإللهي س������أل 
الله عز وجل  نبيه محمد ] أن يُخير زوجاته 

ف������ي ما إذا ك������ن يرغنب في الطالق واخلروج من املس������ئولية التي 
فرضها الله عل������ى أمهات املؤمنني أو يبقني في حجر محمد ] 
ويكرس������ن حياتهن لدين اإلس������الم. فكان خيار جميع زوجاته هو 
االحتفاظ بش������رف البقاء مع الرسول عليه الصالة والسالم، ولم 

تتزوج أي منهن بعد وفاته ].

بالنس������بة للروايات اإلجنيلية ع������ن زواج يعقوب � من أكثر من   -1
إمرأة، أنظر سفر التكوين اإلصحاح 32 -22

)ثُمَّ َق������اَم ِفي ِتلَْك اللَّيْلَِة َوأََخ������َذ اْمَرأَتَيِْه َوَجاِريَتَيِْه َوأَْوالََدهُ األََحَد َعَش������َر َوَعبََر   
َمَخاَضَة يَبُّوَق(.

2- أج������از الش������رع “اخللع” وهو الط������الق الذي يق������ع برغبة الزوجة 
وإصراره������ا  مقابل تعويض مالي تدفع������ه للزوج }ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ{ اآلية 229 سورة البقرة. 
3- ش������رع الله “الع������دة” للمرأة بعد انفصالها عن زوجها إما بس������بب 
الطالق أو بس������بب الوفاة وفي ذل������ك تعظيم للعالقة الزوجية التي 
ش������رعها الله بني الرجل واملرأة وبراءة للرحم وإثبات للنس������ب في 
ح������ال مت اإلنفصال وكانت املرأة حاماًل أو يظن أنها حامل. والعدة 

هي الفترة التي متضيها املرأة قبل ارتباطها بزوج آخر.

املرأة التي انفصلت عن أحكام العدة
زوجها بسبب الطالق

املرأة األرملة
 التي توفي زوجها

إذا حدث اإلنفصال قبل 
من دون عدةالدخول واللقاء الزوجي

العدة أربعة أشهر وعشرة 
أيام حسب أمر الله )اآلية 

234 من سورة البقرة(

إذا حدث اإلنفصال واملرأة 
حامل 

مدة العدة هي الفترة املتبقية 
للوالدة ووضع احلمل

مدة العدة هي الفترة 
املتبقية للوالدة ووضع احلمل

إذا حدث اإلنفصال واملرأة 
غير حامل 

مدة العدة ثالثة قروء
)مبعنى حيضات أو طهور( 

أو ثالثة أشهر
أربعة أشهر وعشرة أيام 

ويذك���ر أن الع���رف ف���ي اجلاهلي���ة كان يفرض عل���ى املرأة العربية أن حتبس نفس���ها عام���ا كاما إذا 

مات زوجها وأن تضمخ نفس���ها بالس���واد خال تلك الفترة. أما في الهند وحسب تقاليد “الساتي” 

اجلنائزية في العقيدة الهندوسية فإن املرأة حترق وتتحول إلى رماد بعد وفاة زوجها وجاء اإلسام 

ليؤكد على حرمة العاقة الزوجية لكن من دون مبالغات أو تطرف.

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ             ے    ے   ھ   ھ   }ھ  

ۋ   ۋ   ٴۇ                 ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ  
ائ{ ى   ى    ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ      ۅ    ۅ   

ۈئ     ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   }ائ    

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ  
ٺً{ ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ  

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺ     {
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    چڇ   چ   چ   چ  
ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ       ڌڎ   ڌ   ڍ  
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ     گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   
األحزاب سورة   34  -  28 اآليات  ڻ{  ڻ   ں   ں          ڱ   ڱ     ڱڱ  

أة
مر

ال

أة
مر

ال

156157



احلــريــة والعـدالــة
 وحمايـة احلقوق في اإلسالم

الفصل السابع

اإلعــالن العـاملي حلقـوق اإلنسان - األمم املتحدة

حقوق اإلنسان هي احلقوق األصلية في طبيعتها، والتي من 
العيش كإنسان. وال فرق في ذلك  دونها ال يستطيع اإلنسان 
بني الرجل واملرأة، فكاهما سواء أمام القانون وأمام الله. ومن 
حقوق اإلنسان األساسية حق احلياة وحق األمان وحق احلرية 

وحق الكرامة وحق احملاكمة العادلة.

احلرية وكرامة اإلنسان
قبل  شائعا  )العبودية(  الرق  نظام  كان 
اإلسالم، ليس في اجلزيرة العربية فحسب، 
بل في مناطق كثيرة من العالم وكان جزءا 
من النظام االجتماعي واالقتصادي لكثير 
من املجتمعات، وكان العبيد ميثلون جزءا 

من ممتلكات بعض الناس وثرواتهم.
وضع اإلسالم حوافز مشجعة لعتق الرقيق، أي إطالق سراح العبيد، 
أو  الله  إلى  تقربا  سراحهم  وإطالق  اإلماء  أو  الع�بيد  شراء  منها 
تكفيرا عن  أو  الشرعية  املخالفات  الذنوب وعن بعض  تكفيرا عن 
إحلاق أذى بعبد أو أمة دون سبب. وقد استمر ذلك في اإلسالم إلى 

أن تالشى نظام الرق تدريجيا ومن تلقاء ذاته.  

عبده  يضرب  البدري  مسعود  أبو  ُيدعى  رجا   [ النبي  رأى  أن  حدث 
أقدر  الله  أن  أبا مسعود  إعلم  له محمد ]:  فقال  بالسوط،  ويجلده 
عليك منك على هذا الغام. هدأ أبو مسعود وقال معتذرا: ال أضرب 
مملوكا بعده أبدا، وسأطلق سراحه لوجه الله. فقال محمد ]: لو لم 

تفعل مَلَّست وجهك النار. أخرجه مسلم في "صحيحه" )5 / 19( برقم: )9561(.

} ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژٌ {
اآلية 13 سورة احلجرات
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"ال إكراه في الدين" : بل�غ محمد ] رس������الة ربه ودعا لإلميان بالله 
الواح������د واالمتثال ألوامره ونواهيه وذل������ك دون إجبار أو إكراه. وقد 
أك������د القرآن الكرمي على على عدم إكراه الناس لتغيير دينهم فاحلق 
واض������ح والباطل واضح بني. وحث البش������ر على تدبر اآليات الكونية 

الدالة على وجود الله وقبول الهداية منه عن تفكر وقناعة ذاتية.

»أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم آلدم وآدم 
على  لعربي  وليس  اتقاكم،  الله  عند  أكرمكم  تراب،  من 
فاشهد  اللهم  بلغت؟  هل  أال  بالتقوى،  إال  فضل  عجمي 
قالوا نعم. قال فليبلغ الشاهد الغائب«. أخرجه أحمد في "املسند" 

)5586/10(، برقم )23972(

املساواة وحماية احلقوق في اإلسالم

في عام 632 م حج الرس������ول ] وأحس أنه مودع الناس وأن لقاءه 
مع ربه أصبح قريبا فخطب فيهم خطبة سميت بخطبة الوداع. وقد 
تضمنت مبادئ كثيرة حددها محمد ] لتكون قواع�د حياتية تفصل 
بني ما كان س������ائدا أيام اجلاهلية وما ينبغي على املس������لم االلتزام به 

أمام الله وأمام إخوانه املسلمني. فكان مما قال:

»أيها الناس إمنا املؤمنون إخوة، وال يحل المرئ مال أخيه إال عن طيب 
نفس منه ، أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فا ترجع�ن بعدي كفاراً  يضرب 

إن  ما  فيكم  تركت  قد  فإني  بعض،  رقاب  بعضكم 
أخذت به لن تضلوا بعده، كتاب الله وسنة نبيه، 
في  احلاكم  أخرجه  فاشهد«.  اللهم   ... بلغت؟  هل  أال 
"مستدركه" )1 / 93( برقم: )317( والبيهقي في "سننه الكبرى" )6 / 

96( برقم: )11640( وأحمد في "مسنده" )9 / 4795( برقم: )21026(

حماية حقوق اليتيم

أكد اإلسالم بشكل واضح على رعاية اليتيم 
وحفظ حقوقه حتى يكبر ويصبح راش������دا 
ق������ادرا على رعاية أموره بنفس������ه وجاءت 
آي������ات القرآن بأمر إلهي حلفظ مال اليتم 
والتحذير من املس������اس به ظلما وعدوانا.

التأكيد على حقوق املرأة 

في خطبة الوداع، أكد محمد ] مرة أخرى على حقوق املرأة فقال: 

».. واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عندكم ع�وان ال ميلكن ألنفسهن شيئًا، 
وإنكم إمنا أخذمتوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا 
الله في النساء واستوصوا بهن خيرًا. أال هل بلغت؟.. اللهم فاشهد«. أخرجه 

البخاري في "صحيحه" )7 / 26( برقم: )5185( ومسلم في "صحيحه"  )4 / 178( برقم: )1468(

}    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  
ک  ک  گ{ اآلية 10 سورة النساء

}   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ{ اآلية 99 سورة يونس

} ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  
مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ{

 اآلية 256 سورة البقرة
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السبابة  بإصبعيه  وأشار  اجلنة((؛  في  كهاتني  اليتيم  وكافل  ))أنا 
والوسطى معا.  أخرجه البخاري في "صحيحه" )7 / 53( برقم: )5304( ، )8 / 9( برقم: 

.)6005(

وقد شجع محمد ] املسلمني على رعاية اليتيم وكفالته 
وتربيته حتى يكبر فقال: 

حماية حقوق الوارثني... الثلث والثلث كثير !

الله  وجعل  الوارثني  حقوق  اإلسالم  حفظ 
نسبة محددة  أنثى  أو  كان  ذكرا  وارث  لكل 
من اإلرث حسب وضعه في العائلة ويعتبر 
عامليا  مرجعا  اإلسالم  في  املواريث  نظام 
لم  الوضعية.  األنظمة  من  لكثيٍر  أساسيا 

تأت األنظمة األخرى بتفاصيل قانونية دقيقة لإلرث مثل الذي جاء 
في القرآن الكرمي. 

وروي عن سعد بن أبي وقاص [ وقد كان غنيا أن محمدا ] زاره وهو 
ابنتي  إال  يرثني  وليس  كثير  لي مال  للرسول ]:  فقال سعد  مريض 
النصف( قال ال،  )أي  ؟  بثلثي مالي؟ قال ال، قلت فالشطر  أفأتصدق 
قلت فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك ان تترك ورثتك أغنياء خير 
لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. أخرجه البخاري )2742( ومسلم  )1628( 

)أختلفت كلمات الرواية لكن القصة واحدة(

حماية احلقوق املادية فال استغالل وال احتكار

دعا محمد ] إلى ما يطلق عليه في أيامنا هذه »تدوير الثروات 
اخلاصة« وعدم بقائها أو كنزها بأيدي فئة قليلة من املسلمني وشجع 
على التجارة واملضاربة وحرم الربا وفق ما جاء في القرآن الكرمي. 
فإذا استدان شخص من آخر فليس للدائن إال رأسماله ال يظلِ�م وال 

ي�ُظلم. وقال ] في خطبة الوداع:

 » وإن ربا اجلاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون، 
وقضى الله أنه ال ربا. وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد املطلب «. 

 االلتزام بقضاء الَدْين وأداء األمانة

ق���ال محم���د ] ف���ي خطب���ة ال���وداع: " أيه���ا 
الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى 
أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 
ه���ذا ف���ي بلدك���م ه���ذا، أال ه���ل بلغ���ت؟ اللهم 
فاش���هد، فمن كانت عنده أمان���ة فليؤدها إلى 
م���ن ائتمن���ه عليها". أخرجه مس��لم ف��ي "صحيحه" 

)4/38( برقم )1218(

ِإْذ أُِتَي  وعن سلمة بن األكوع [ قال: كنا جلوسا عند النبيِّ ] 
بجنازٍة، فقالوا: َصلِّ عليها يا رسول الله، فقال: هل عليه َديٌْن؟ قالوا: 
ال، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: ال، فصلى عليه، ثم أُتَي بجنازٍة أخرى، 
؟ قالوا: ال،  الله َصلِّ عليها، قال: هل ترك شيئاً  فقالوا: يا رس��وَل 
َصلُّوا  فقال محمد ]:  دنانير  ثالثُة  قالوا:  ؟  َدين  عليه  فهل  قال: 
على صاحبكم، فقال أبو قتادة : صلِّ عليه يا رسوَل الله، وعليَّ َديْنُه، 

فصلى عليه. أخرجه البخاري والنسائي. 

} ..  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ{
}ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ ک ک ک {

اآليتان 275 - 276 سورة البقرة

}ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  
ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ  {

اآلية 58 سورة النساء
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نزاهة القضاء والعدل في األحكام
 قصة طعمة والرجل اليهودي

حدث أن رجال يدعى طعمة بن أبيرق 
أنها  فلما اكتشف صاحبها  سرق درعاً 
سرقت أسرع طعمة يخبؤها عند صديق 
يسرقها،  لم  أنه  وحلف  يهودي،  له 
الدرع  فوجدوا  عنها  الناس  فبحث 
لكن  بسرقتها  فاتهموه  اليهودي  عند 

اليهودي دافع عن نفسه وذكر لهم أن طعمة بن أبيرق أعطاه 
 الدرع، فسأل قومه )بني ظفر وهم من العرب( محمد ]
أن يبرئ طعمة ألن الدرع وجدت في منزل اليهودي، فنزل 
الوحي من السماء لتحقيق العدل وإظهار احلق وليكون ذلك 
مثال وعبرة للناس فأثبت الله براءة اليهودي وثبوت التهمة 
على طعمة. أخرجه احلاكم في "مستدركه" )4 / 385( برقم: )8256( والترمذي في "جامعه" 

)5 / 128( برقم: )3036(.

الناس متساوون أمام القانون والقضاء

أك������د محم������د ] أن جمي������ع الناس 
متساوون أمام شرع الله، وأن املسيء 
يعاقب بغض النظر عن نسبه وحسبه 
ومستواه االجتماعي، ألن في تطبيق 
القان������ون إحقاقاً للع������دل بني الناس 
واس������تقراراً لألمن. وشدد النبي ] 
أن ال أحد فوق القانون حتى وإن كان 

من أهل بيته. 

وحدث أن اهتمت قريش في ش������أن امرأة مخزومية سرقت، ووجدوا أن 
م������ا من أحد يجرؤ على التش������فع لها عند محمد  ] إاّل مواله أس������امة 
ابن زيد.  فكلمه أس������امة. فقال النبي ] مستنكرا: »أتشفع في حد من 

حدود الله؟«

ثم قام فخطب وقال ]: 

»أيها الناس ! إمنا أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا س���رق فيهم 
الش���ريف، تركوه، وإذا س���رق فيهم الضعيف، أقاموا عليه احلد. واي�ُم 

الله، لو أن فاطمة بنت محمد س���رقت لقطعت يدها«.  

قال الله تعالى: } ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې{

اللوحة بخط الثلث من أعمال 
اخلطاط التركي حسن شلبي

}ې  ې  ى ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ 
ۈئ  ېئ{ اآلية 105 سورة النساء

"وال تزر وازرة وزر أخرى"  من أعمال اخلطاط عصام عبدالفتاح
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قدسية حياة اإلنسان وحرمتها
إن الله وحده هو الذي وهب احلياة جلميع املخلوقات وخلقها ألهداف 
عظيمة. وما خلق الله كائناً حياً عبثاً فكل مخلوق في الكون يؤدي 
دوره الذي خلقه الله من أجله. وجعل الله اإلنسان سيداً للمخلوقات 

والكائنات وخليفًة في األرض حتى يعمرها وفق منهج الله.
إن احلفاظ على حياة اإلنسان باعتبارها خلقاً وإبداعاً إلهياً، إمنا 
كان  لذلك  اخلالق،  عظمة  أمام  واخلشوع  التقوى  معيارية  يجسد 
َسلْب حياة اإلنسان من دون حق جرمية كبرى ألنه تعٍد على سيد 
املخلوقات التي خلقها الله على األرض. وقد أشار الله عز وجل في 
كتابه الكرمي إلى أول جرمية اقترفت على وجه األرض عندما قتل 

قابيل أخاه هابيل وهما ابنا سيدنا آدم �. قال الله تعالى:

}ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ{. 

اآلية 32 سورة املائدة

قتل الثأر  والقتل لالنتقام حرام  في اإلسالم

حرم اإلسالم جرائم القتل والقتل للثأر والقتل 
لالنتقام، وأوضح محمد ] ذلك في خطبة 

الوداع إذ قال ]:

»وإن دماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن 
احلارث بن عبد املطلب«. أخرجه الترمذي في "جامعه" )5 / 167( برقم: )3087( وابن 
ماجه في "سننه" ، )4 / 243( برقم: )3055(. ومن الواضح أن عامر بن ربيعة يلتقي 

بالنسب مع محمد ] ابن عبد الله بن عبد املطلب.

القتل العمد والقتل اخلطأ

إن عقوبة القتل العمد في اإلسالم تقع في 
نفس الفعل، أي أن القاتل يقتل.

وأما إن كان القتل خطأ أو عن غير قصد، 
ية( لذوي القتيل. فعلى القاتل أن يدفع تعويضاً )الدِّ

كان ح�د الدية في أيام محمد ] 100 ناقة، ووصف محمد ] كل 
مطالبة بأكثر من ذلك أنها عودة إلى اجلاهلية.

وضع محمد ] في تعاليمه جليش������ه 
قواع�د أخالقية وإنسانية في التعامل 

مع األعداء وفي معاملة األسرى وكان يذكرهم 
دائما بأن الله ال يحب املعتدين.

ال
للقتل

ال حق ملخلوق أن يزهق روح مخلوق آخر إاّل بإذن الله اخلالق وشرعه
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احلديث  ف����ي  أب����������وداوود  وأخ�������رج 
ال��ص��ح��ي��ح ع���ن أن���س ب���ن م��ال��ك أن 
محمد ] كان إذا بعث جيشا قال: 
تقتلوا شيًخا  الله، ال  باسم  انطلقوا 
امرأة  وال  ص��غ��ي��ًرا  ط��ف��اًل  وال  فانيا 
وضموا  ت��خ��ون��وا(  ال  )أي  تغلوا  وال 
غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله 

يحب احملسنني.

االنتحار جرمية كبرى

أوضح محمد ] أن االنتحار جرمية كبرى يعاقب 
الله مقترفها عقابا شديداً، فقال: 

أ بها في بطنه في نار  »من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجَّ
جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب ُسّما فقتل نفسه فهو يتحّساه 
في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، ومن ترّدى من جبل فقتل نفسه فهو 

يترّدى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا« رواه البخاري ومسلم

ال تقتل
 مساملا غير مقاتل وال امرأة 

وال شيخا وال طفا

ال تقطع 

نخًا 
أو شجرًا مثمرًا

احلكمة واملوعظة احلسنة

وامتاز محمد ] باللني في كالمه واللطف 
في تعامله مع الناس، وما ُعِرض عليه أمران 

إال أخذ أيسرهما. ولم يدع محمد ] 
إلى استخدام العنف لنشر الدين بل امتثل 

ألمر الله }ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   
چ  چ..{ اآلية 29 سورة الكهف وقوله تعالى }ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   

ھ  ھ{ اآلية 125 من سورة النحل.  

قال النبي ]: 

فَق ال يكوُن في شيء ِإال َزاَنُه، وال ُيْنَزُع ِمن شيء ِإال شاَنُه« وفي  »ِإنَّ الرِّ
ْفِق ما ال  ْفَق وُيعطي على الرِّ رواية أخرى قال: »ِإنَّ اللَه َرفيٌق ُيِحبُّ الرِّ

ُيْعطي على العنِف وما ال ُيعطي على َما ِسواُه« أخرجه مسلم

ال

للعنف

}وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  
ی  ی    { اآلية 190 سورة البقرة

ال

لإلنتحار
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منطقة  ف��ي  التقاطها  مت  حقيقية  ص��ورة  ه��ذه 
ناورا جنوب سيدني في أستراليا.

يشابه اجلزء املنحني من الشجرة وضعية الركوع 
في صالة املسلمني فيما مياثل الطرف الزائد 

من الشجرة رأس شخص راكع لله.

قال النبي ]: »ما من مس����لم يغرس غرسا 
أو ي����زرع زرع����ا فيأكل منه طير أو إنس����ان أو 
بهيم����ة إال كان له به صدقة« رواه البخاري)2320( 

ومسلم)1188(

التعاليم النبوية للحفاظ على البيئة

ربط محمد ] بني اإلميان بالله واحلفاظ على البيئة. فالله هو مالك 
امللك الذي خلق الكون كله، واألرض جزء من ُملك الله، وكل من يعيش 
عليها سوف ميوت ويفنى، والله هو الباقي الذي يرث األرض ومن عليها. 

فاإلنسان هو خليفة في األرض ومستأمن عليها، فكيف له أن يفسد فيها؟ 
ويلحق الضرر بأي عنصر من عناصر بيئته التي خلقها الله )كالتربة والنبات 

واحليوان والهواء واملاء( أو أي من مصادرها الطبيعية؟ 
)يأتي  البيئة  على  للحفاظ  عامة  قواعد   [ محمد  وضع 
بيانها في هذا الفصل(. ومن يتتبع التعاليم النبوية في هذا 
املجال يجد أنها شملت األسس العلمية حلماية البيئة وهي:  

عدم إضرار البيئة أو إفساد مواردها.   )1(
وعدم اإلسراف باس������تهالك املوارد   )2(

الطبيعية أو استنزافها. 
ع������دم تلويث البيئ������ة واحلث على   )3(

احملافظة على نظافتها. 
حسن اس������تخدام املوارد الطبيعية   )4(
مب������ا يرف������ع كف������اءة اس������تخدامها 
نتائجه������ا املرج������وة.  م������ن  ويزي������د 
اإليجابية  القيمة  بإضاف������ة  املبادرة   )5(
ذل������ك إعماره������ا  للبيئ������ة ويش������مل 
وزراعته������ا وجتميلها وتعميم خيرها 
ليس������تفيد منها كل من يعيش فيها.

الفصل الثامن

ة 
ــئــ

بــي
الــ

الفصل

8

ـة
يـئ

ـبـ
ال
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الطبيعة في توازن دائم
خلق الله عناصر الطبيعة وجعلها في توازن وتكامل دائمني وقَدر في 
األرض أقواتها وأرزاقها وهو املتحكم بتحريك الرياح ونزول األمطار 

وتوزيعها وما ينتج عنها من إنبات للمزروعات، }  ىب  يب  جت     حت  خت 
مت{ اآلية 88 من سورة النمل. وجاء في القرآن الكرمي قوله تعالى:

الناس شركاء في الطبيعة
إن املص������ادر الطبيعي������ة هب������ة من الله للبش������ر، وال يج������وز ألحد أن 
يحتكرها ما لم تكن جزءا من ملكية خاصة. وأكد محمد 
] عل������ى أال مينع الناس بعضه������م بعضا من املاء 

وال������كأل )العش������ب( والن������ار. }ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ   
ې  ې ې ې ى ى  ائ  
وئ{ وئ  ەئ  ەئ   ائ 

اآليات 68 -72 سورة الواقعة

ال ضرر وال ضرار

وضع النب������ي ] قانونا عاما لع������دم اإلضرار 
بالغير سواء كان ذلك جمادا أو نباتا أو حيوانا، 
ووج������وب إزالة الضرر س������واء كان ذلك بقصد 

أو م������ن غير قصد. وألن الش������ريعة مبنية على جل������ب املصالح ودفع 
املفاسد. فال يجوز للمرء أن يضر باآلخرين، وال يجوز أيضا أن يقع 

عليه الضرر منهم. 

قال النبي ]: “ال ضرر وال ضرار”  وفي رواية أخرى “ال ضرر وال 
ضرار، من ضار ضره الله، ومن ش������اق شق الله عليه”. حديث صحيح على 

شرط مسلم ورواه مالك واحلاكم والطبراني وغيرهم

وقال النبي ]: »اإلميان بضع وسبعون ُشعبة، أفضلها قول ال إله إال الله 
وأدناها إماطة األذى عن الطريق« أخرجه البخاري في "صحيحه" )1 / 11( برقم: )9( ومسلم 

في "صحيحه" )1 / 46( برقم: )35( 

هذه كلمة “محمد” مت تصميمها بشكل فني لتبدو كأنها 
ورقة نبات. من أعمال األستاذ فريد العلي

}ۇ  ۇ  ۆ  ۆ{
اآلية 14 سورة املؤمنون   

} حت  خت  مت  ىت  يت        جثٍ { اآلية 49 سورة القمر 
} .. ڎ  ڎ  ڈ  ڈ { األية 8 سورة الرعد

ة 
ــئــ

بــي
الــ

ة 
ــئــ

بــي
الــ

}ڇ  
ڍ  

ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک   گ  

گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  
ڱ ڱ  ں { اآلية 60 سورة النمل

ال تؤِذ

البيئة
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ال تبذير  وال إسراف

نه������ى اإلس������الم عن اإلس������راف 
والتبذير عموما، وأمر بالطهارة 
والنظاف������ة. وأك������د النب������ي ] 
ذلك في أحادي������ث كثيرة فنهى 
عن اإلس������راف في املاء في كل 
األحوال حتى لو كان الش������خص 
يتوض������أ للصالة م������ن نهر جار، 
كم������ا نهى ع������ن تلويث امل������اء أو 

التب������ول فيه خصوصا امل������اء الراكد. فاملاء أس������اس احلياة وطهارته 
أساس للنظافة واحلماية من األمراض.  قال الله عز وجل: 

التأثير اإليجابي في البيئة

إن مفهوم العبادة في اإلسالم ال ينحصر في الصالة والتعبد الروحي 
فحسب بل أنه يشمل العمل وإعمار األرض والتعامل اإليجابي مع 

املخلوقات والكائنات حسب منهج الله وشرعه.
محيطهم  مع  اإليجابي  التفاعل  على  املسلمني   [ محمد  شجع 
وبيئتهم فكل مبادرة إيجابية هي “صدقة” فإزالة األذى من الطرقات 

هى صدقة وزراعة األرض وإعمارها أيضا صدقة. 

وزراعتها  البيئة  بنظافة  االهتمام  إن 
إيجابي  تأثير  له  مواردها  على  واحملافظة 
والطير.  والدواب  الناس  منه  يستفيد  كبير 
األرض  إعمار  يحسن  من  كل  يكافئ  والله 
 ويحافظ على مواردها. وقد أشار محمد ]

إلى مفهوم “االستمرار” في التفاعل اإليجابي 
الله  رضوان  وجعل  دائم  بشكل  وتواصله 

والتفاعل  اخلير  عمل  الستمرار  حافزا  ومكافأته 
اإليجابي بني الفرد وبيئته وبينه وبني الناس. وروي 

في احلديث الصحيح أن النبي ] قال: 

“إن قامت الساعة وِبَيِد أَحدكم َفِسيَلة، فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها، 
فليفعل”. أخرجه أحمد في "مسنده" )5 / 2727( برقم: )13100( ، )5 / 2744( برقم: )13181( .

}.. ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ.. { اآلية 30 سورة األنبياء

}.. ک ک ک گ گ{ اآلية 48 سورة الفرقان

األع���راف س���ورة   31 اآلي���ة  ٿ{  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   ..{

}ىئ  ىئ ىئ  ی یی  ی  جئ  حئ  مئىئ{ اآلية 27 سورة اإلسراء 

} ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

جب  حبَ { اآلية  77 سورة القصص

أضف قيمة 

للبيئة

ة 
ــئــ

بــي
الــ

ة 
ــئــ

بــي
الــ
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احليوانات والزواحف والطيور أمم من أمثالنا

ت�ُعّرف األُمة بأنها مجموعة 
م������ن األف������راد تتوافق فيما 
والع������ادات  باللغ������ة  بينه������ا 
والتقالي������د ولديها قواس������م 
س������لوكية مش������تركة. وق������د 
كش������ف العلم احلديث عن 
والقوانني  اخلارق  التنظيم 
املعق������دة ف������ي فصائل كثير 

من املخلوقات كالنمل والنحل وغيرها. وقد وصف الله عز وجل كل 
صن������ف من أصناف املخلوقات بأنه “أمة” مثلنا، لها قوانينها ولغتها 

التي فطرها الله عليها. 

مفهوم اللحم احلالل في اإلسالم

حرم اإلس������الم قتل احليوانات إال ما سمح الله 
به. فبإذن ٍ من الله وباسم الله ميكن ذبح ما أحله 

الله ليأكله الناس مثل األغنام واألبقار واجلمال، 
وكذلك الدج������اج والطيور واحليوان������ات التي ال تأكل 

اللحوم. ولذلك نرى أن املسلمني ال يذبحون من احليوانات إال 
آكلة العشب باستثناء اخلنازير. فمثال ميكن أكل احلمام وال 

ميكن أكل الصقور وميكن أكل الغنم وال ميكن أكل القطط.

مفاهيم حضارية في الذبح احلالل 

والذبح احلالل في اإلسالم ال يتم إال مبفهوم 
»التذكية« والذي يتطلب ذكر اسم الله على 
أو  بشفرة  يكون  وأن  أكله  املباح  احليوان 
سكني أو آلة حادة تقطع الودجني )العرقني 
احللقوم  وتقطع  باحللقوم(  احمليطني 

واملريء بشكل سريع يريح الدابة وال يعذبها ويساعد على خروج الدم.

ومن آداب الذبح احلال أن ال يُ�ذبح حيوان إلى جانب حيوان آخر أو على 
كان  لرجل  الداللة،  عميق  إنساني  موقف  في   [ محمد  وقال  منه،  مرآى 
يستعد لذبح شاة إلى جانب أخرى، »أتريد أن متيتها موتات؟ »)أي أن تقتلها 
أكثر من مرة وهي ترى شقيقتها تذبح أمامها؟( وقال محمد ] إن الله كتب 
فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة  فأحسنوا  قتلتم  فإذا  كل شيء  اإلحسان على 
الذبح وليِحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.« أخرجه احلاكم في "مستدركه" )4 / 231( 

برقم: )7658(، )4 / 233( برقم: )7665(

أما األسماك فأكلها حال في اإلسام باالصطياد ال بالذبح وقال محمد 
] عن البحر وما فيه »هو الطهور ماؤه احلل ميتته« )رواه البخاري ومسلم(. 

حلم 

حالل

} ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ {

 اآلية 38 سورة األنعام
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الرفق باحليوانات والتعامل احلضاري معها
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الرأفة باحليوان 

سلوك حضاري
تعاليم الرسول ] للـرفق باحليوان

خلق الله الدواب وس������خر كثيرا منها خلدمتنا كاخليل واإلبل والبقر 
والغنم. وقد نهى محمد ] عن إيذاء الدواب وحبس������ها أو تقييدها 
دون س������بب. كما نهى عن ضرب احليوان عل������ى وجهه أو إجهاده أو 
إتعابه أو حتميله ما ال يطيق أو تعذيبه أو قطع جزء من جسمه وهو 

حي أو قتله دون حق )كما كان يحدث في اجلاهلية(.
رأى محمد ] َجَم������اًل ُمَحَماًل بأحمال ثقيلة جدا 
وهو يئن به������ا فأراد محم������د ] أن يعلم صاحبه 
درسا في حس������ن التعامل مع احليوان والرأفة به، 
فقال له: إن بعيرك  يشتكي لي من أنك حتمله ما 
ال يطيق. أخرجه أبو داود في "س������ننه" )2 / 328( برقم: )2549(  وأحمد في 

"مسنده" )1/ 446( برقم: )1779(.

محمد ] يعطي دروسا عملية في الرأفة باحليوان
روى عبدالل������ه بن مس������عود [ أنه كان وع������دد من الصحابة مع 

رس������ول الل������ه ] في س������فر. وعندما 
م������روا بش������جرة أخذ أحده������م فرخني 
اثن������ني لطير يش������به احلمامة اس������مها 
“احلم������رة” فاصبحت تصي������ح )كأنها 
تطل������ب ولديها( فأم������ر محمد ] من 
فجع الطير بفرخيها أن يردهما إليها. 
 أخرج������ه أبو داود في "س������ننه" )3 / 8( برقم: )2675(،

)4 / 539( برقم: )5268(

اإلحسان للحيوان سلوك حضاري فيه أجر من الله
ق������ال محم������د ]: »بينم������ا رجل ميش������ي ف������ي طريق، اش������تد عليه 
العط������ش فوجد بئرا فنزل فيها فش������رب، ثم خرج ف������إذا كلب يلهث 
م������ن العطش، فق������ال الرجل لقد بل������غ هذا الكلب م������ن العطش مثل 
ال������ذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فمأل خفه )حذاءه( ماًء فس������قى 
الكلب فش������كر الله له فغفر ل������ه. رواه البخاري برق������م )2365(، ومس������لم برقم )2242(

وذكر النبي ] قصة امرأة دخلت النار ألنها حبست قطة حتى ماتت فال 
هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض.

)محمد رسول الله - على شكل ورقة شجر (
اللوحة من أعمال الرسام محمود احلاج يونس. 
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اآليتان 37 - 38 سورة يونس

القرآن، املعجزة التي أيد الله بها محمدًا
جاء محمد ] برسالة سماوية من رب الناس 
لكل الناس. تلك الرس������الة كانت آيات بكلمات 
 عربية واضحة وفصيحة أوحاها الله حملمد ]
عن طري������ق جبريل � لتصبح كتابا س������ماويا 

خالدا، أال وهو القرآن الكرمي .
كان������ت دعوة محم������د ] عاملية فأرس������ل الكتب 
والرس������ل مللوك وأم������راء ال������دول واملمالك خارج 

اجلزيرة العربية كمصر واحلبش������ة وفارس وال������روم يدعوهم لإلميان 
بالله وبرس������الته للبشرية. تلك البشرية التي تتألف من شعوب وقبائل 
تتكلم بلغ������ات مختلفة وتنتمي ألعراق وثقاف������ات وحضارات متنوعة.

فهل من السهل أن يقنع محمد ] غير العرب برسالة  سماوية جاءت 
بلسان عربي قومي ؟

ملاذا يعتبر القرآن الكرمي معجزة خالدة؟

الق������رآن الكرمي هو املعج������زة اخلالدة ألنه الكتاب 
السماوي الوحيد الذي يجمع كالم الله بتعبير الله 
م������ن دون صياغة أو تعبير بش������ري، فلم يختلط 
بكالم البشر ولم يطرأ عليه حتريف أو اختصار 

أو إضافة على يد أحد من الناس.

}  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ {
 اآلية 82 سورة النساء
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يقرأه  أن  ميكن  كتاب  الكرمي  والقرآن 
الناس ويلمسوه ويتناقلوه جيال بعد جيل 

فيه كالم الله وهدايته للناس أجمعني.

الكرمي من بني  للقرآن  فال يوجد مؤلف 
ال��ب��ش��ر ألن���ه وح���ي م��ن ال��ل��ه ال���ذي تلقاه 
املسلمون من فم محمد رسول الله خالل 
ثالثة وعشرين عاما فحفظوه وكتبوه كما 

هو دون زيادة أو نقصان. 

معجزة حفظ القرآن
ومع أن محمدا ] اتخذ ُكتاّباً للوحي مثل علي بن أبي طالب [  
وأبّي بن كعب [ وزيد بن ثابت [ إال أن القرآن لم يجمع في 
كتاب واحد إال بعد وفاة الرسول ] وفي عهد أبي بكر الصديق 
[ خشية عليه من الضياع بعد مقتل عدد من حفظة القرآن في 

معركة اليمامة.
وغير  العجم  من  كثير  ودخول  اإلسالمية  الدولة  رقعة  اتساع  وبعد 
العرب في اإلسالم قرر اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان [ 
أن يستنسخ عددا من املصاحف ليوزعها على األقاليم وأرسل قراًء 

لتلك األقاليم ليعلموا الناس كالم الله.

هذه الكتابة املزخرفة هي جزء من اآلية رقم 60 من سورة غافر في القرآن 
ِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  ُكُم اْدُعوِني أَْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَّ الكرمي  } ََقاَل َربُّ

َم َداِخِريَن { َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

يتطابق النص القرآني املوجود بني أيدي املسلمني مع الذي نزل على 
محمد ] قبل أكثر من 14 قرناً دون أدنى شك وذلك بسبب تواتر 
نقله من مجموعة كبيرة من احلفاظ لغيرهم ومن جيل إلى جيل دون 
يعني  الرواة. وهذا  تعارض بني  أو  أو اختالف  الرواية  انقطاع في 
استحالة تغيير أو اختالف أو سقوط أي كلمة أو آية في القرآن الكرمي 
)املوجود بني أيدينا اآلن( عن تلك التي أوحى بها الله إلى رسوله.

متييز القرآن عن حديث محمد ] والفرق بني القرآن والسنة
إن أقوال محمد ] وتعاليمه لم تتداخل 
مع القرآن الكرمي الذي يضم كالم الله جل 
وعال دون أي إضافة أو ش������رح أو تفسير 
 بش������ري. وقد جمعت أق������وال محمد ] 
وتعاليمه في ما يطلق عليه اسم »احلديث 
النبوي« أو »الس������نة القولية«. وباإلضافة 
لذل������ك جمع������ت أفعاله التي نقله������ا لنا الصحابة مث������ل أدائه للصالة 
وهيئاتها وأركان احلج ونس������كه في ما يطلق عليه »السنة الفعلية« أما 
س������كوته عن فعل الغير أو إقراره ألفعال الغير فقد س������ماها العلماء 

»السنة التقريرية«.
وتسمى أقوال النبي ] وأفعاله وإقراره »السنة« ويسمى الكتاب الذي 

يحوي كالم الله )وال شيء من كالم البشر( ب� »القرآن الكرمي«.

مقارنة بني كتب احلديث النبوي وكتب األديان األخرى

ثم������ة باحث������ون ي������رون أن كت������ب األحاديث 
النبوية متاثل الكتب املقدسة في الديانات 
األخ������رى ألن كليهم������ا من حديث البش������ر 
فالكتب املقدسة تقوم أساسا على كتابات 
ملؤلفني صاغوا النصوص الدينية بكلماتهم 

وعباراتهم وتعابيرهم. 

}ڀڀ  ٺ  ٺٺٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦڦ{

اآلية 88 سورة اإلسراء
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فـاظ على أسلـوب تالوة القرآن الكرمي معجزة احلـِ
ترتبط تالوة القرآن بكلمة “التجويد”، 
وهو العلم الذي يبحث في كيفية قراءة 
القرآن الكرمي وحتس������ني لفظ حروفه 
وكلماته بش������كل محكم ومتقن. ومع أن 
املس������لمني حرصوا على قراءة القرآن 
كم������ا تعلموه م������ن محم������د ]، إال أن 

التأليف في علم التجويد بدأ سنة 154 هجرية ثم استمر حتى أصبح 
علما مس������تقال في القرن الرابع الهجري. وبه������ذا يكون علم التجويد 
أسبق بأكثر من 1000 عام من علوم الصوتيات واللسانيات في اللغات 

األوروبية الست التي انطلقت من الالتينية أو تأثرت بها.
ويتمي������ز علم التجويد باتصال روايات������ه عبر العصور من جبريل � 
ال������ذي نزل بالقرآن على محمد ] ومن������ه إلى صحابته ومن ثم إلى 
ال������رواة الثق������اة الذين انطلقوا يعلم������ون الناس القرآن ف������ي كل بقاع 
األرض. واس������تمر ذلك من جي������ل إلى جيل حتى يومن������ا هذا، فترى 
من ق������راء عصرنا احلالي من له »س������ند« أخذه من علماء س������بقوه. 
ويش������هد ذلك السند أو »اإلجازة« أن القاريء صار متمكنا في قراءة 
القرآن حس������ب رواية موثوقة وأجيز ل������ه أن يقرأ بها ويعلمها للناس. 

فعلى سبيل املثال، األناجيل الكنسية األربعة املعروفة باسم االصحاح 
أما  ويوحنا.  ولوقا  ومرقص  متى  ألصحابها  منسوبة  هي  اجلديد 
االصحاح القدمي فقد جرت كتابته خالل فترة متتد بني 1400 إلى 

1800 سنة وعلى أيدي حوالي 40 كاتبا. 

كان محمد ] يفرق بني كالم الله املوحى له وبني كالمه. يرجى 
مالحظة أن املتكلم في القرآن هو الله، لذلك متتاز لغة القرآن 
بشكل متكرر، وكذلك  أو “إّنا”  بأنها تستخدم الضمير “نحن”  

الفعل “ق�ل” والذي  يعني: قل لهم يا محمد. 

إن توات������ر قراءات القرآن من فم املعلم إلى أذن 
املتعلم جيال بعد جيل دون انقطاع أو اختالف 
لهو أمر عظيم ومعجز متي������ز فيه القرآن عن 
غيره م������ن الكتب الس������ماوية وظهر من خالله 
ح������رص علماء املس������لمني على أعل������ى درجات 

التوثي������ق اللفظ������ي والكلم������ي والصوتي وذلك ألنه������م أدركوا أنهم 
يحملون أمانة عظيمة ..أال وهي كالم الله لكل البشر.

»العربية« لغة القرآن الغنية مبفرداتها ومعانيها
ن������زل القرآن الك������رمي بلس������ان عربي 
عل������ى  املس������لمون  ي������زال  وال  ق������ومي 
ولغاتهم  اختالف أجناسهم وأعراقهم 
يتعلمون������ه ويقرؤون������ه باللغ������ة العربية 
الفصيح������ة التي نزل به������ا حتى يومنا 
ه������ذا وإل������ى أن ي������رث الل������ه األرض 

وم������ا عليها. وي������رى كثير من علم������اء اللغة أن اللغ������ة العربية تتفوق 
على ما س������واها من اللغات بثراء مفرداتها وعمق معانيها واتس������اع 
قواعده������ا اللغوي������ة وجمالي������ة التعبير فيها وجرس������ه املوس������يقي. 
إن اشتقاقات الكلمة الواحدة في اللغة العربية قد تصل في بعض 
األحيان إلى مئة اشتقاق وكل زيادة في مبنى الكلمة من حرف أو ما 
شابهه هو زيادة في املعنى. ويقدر علماء اللغة أن مفردات اللغة العربية 
الرقم  هذا  واشتقاق.  كلمة  ماليني  ستة  إلى  يصل  اشتقاقاتها  مع 
أكبر بكثير من عدد مفردات أعظم اللغات العاملية وأكثرها انتشارا.

تتألف اللغة العربية من حروف ال توجد في أية لغة أخرى كالضاد 
مثال. وظلت حروف اللغة العربية وفنون كتابتها مصدر إلهام لكثير 
من علماء اخلط والفنون والزخارف الذين قدموا أجمل اللوحات 

الفنية عبر التاريخ.

التجويد ..

 علم متيز به 

القرآن 
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حقائق علمية في القرآن الكرمي

نظرية االنفجار الكبير وخلق الكون

في عصر النبي محمد ] لم يكن أحد ليعلم شيئا عن والدة الكون، 
أو ع������ن حركة الكواكب، أو ما إذا كانت األرض كروية أو مس������طحة.
فاملس������لمون يؤمنون أن الله جل وعال هو خالق الكون، وأنه هو وحده 

الذي يعلم  كيف ُخِلقت األرض.

ويفس������ر العل������م احلديث خلق الك������ون بأنه جاء من ج������راء انفجار 
عظي������م. فكان الكون كله كتلة واحدة فحدث انفجار هائل فيه مما 
أدى إل������ى تش������كيل النجوم والكواكب ومج������رات الكون التي حتوي 

س������حباً بركانية ذات طبيعة غازية. 

ــع الكون  توُسّ

وفي ع������ام 1925 تقدم عال������م الفلك 
األمريك������ي إدوين هاب������ل بأدلة علمية 
تشير إلى أن النجوم تتحرك بعيدا عن 
بعضها بعضا ومبا يوحي بأن املجرات 
والكون كله في حال توس������ع دائم. كما 
قدم أدلة علمية بأن الكواكب تتحرك 

بشكل إهليلجي حول الشمس وأنها تدور في اآلن ذاته حول محورها. 
ويؤكد علماء الطبيعة نظرياتهم ع�ن طريق املالحظة ونتائج دراسات 

جرت على مدى عقود.  

وقد يصاب اإلنسان بالدهشة حيال التشابه بني املكتشفات العلمية 
احلديثة وبني ما جاء ف������ي القرآن الكرمي الذي تاله محمد ] قبل 
أكث������ر من أربعة عش������ر قرنا وال يزال محفوظا حت������ى اآلن. فالقرآن 
الكرمي ذكر بأسلوب مذهل قصة خلق الكون وحركة الشمس والقمر 

ودوران األرض وتشكل النهار والليل. )انظر اآليات في الصفحة اآلتية(
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} گ  گ    گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  
ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ{

اآلية  30  سورة األنبياء

} ۅ  ۉ  ۉ ې  ې  ې ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ {
اآلية 11 سورة فصلت

} ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى           ائ  ائ  ەئ  ەئ {
  اآلية 33 سورة األنبياء

} ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ {  
اآليتان  47 - 48 سورة الذاريات

اكتشف وجود  العلم احلديث  أن  املذهل  ومن 
حتيط  مظلمة  أحجبة  تشكل  طبقات  ثالث 
باجلنني في الرحم وتشكل كيسا جنينيا قويا 
الثالث هي جدار  الطبقات  حلمايته. وهذه 

البطن واجلدار الرحمي والغشاء املشيمي.

خلق اإلنسان وتطوره اجلنيني

ذكر القرآن الكرمي حقائق مذهلة وتفاصيل دقيقة عن خلق اإلنسان 
وتطوره اجلنيني، وغني عن القول أن تلك التفاصيل لم تكن معروفة 
قبل أكثر من 1400 سنة، وأن علم اجلنني لم يكن موجودا آنذاك. 
فعلى سبيل املثال، هذا اجلزء من اآلية 6 من سورة الزمر يتحدث 

عن وجود ثالث ظلمات في بطن األم: 

}..  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ {

 اآلية 6 سورة الزمر
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ومن املدهش أن االكتش������افات العلمي������ة احلديثة جاءت 
متطابق������ة متاما مع تطور من������و اجلنني الذي ذكرته هذه 
اآلي������ة وه������ذا يدل دالل������ة قاطعة أن الذي حت������دث بهذا 
الوص������ف الدقيق إما الذي خلق اجلنني وبرمج تطوره أو 
الذي رأى تكونه وتطوره رؤيا العني فوصف ذلك لنا. وألن 
 االفتراض الثاني مس������تحيل علمي������ا في زمن محمد ] 
ف������إن هذه اآلية تدل على أنها من كالم الله املعجز الذي 
خل������ق اجلنني ووصف تطوره وال ميكن ألحد من البش������ر 
أن يعرف تلك التفاصيل الدقيقة إال من خالل التقنيات 
احلديث������ة التي مكن������ت العلماء من االط������الع على تكون 

اجلنني وتطوره.

املذهلة  احلقائق  ومن   
القرآن  في  املذكورة 
العظام  وصف  الكرمي 
اللحم  قبل  تتكون  أنها 

وج���اء ف��ي ال��ق��رآن الكرمي 
خللق  م����ع����ج����ز  وص���������ف 
وتطوره اجلنيني.  اإلنسان 

قال تعالى:

وذكر حاسة السمع قبل حاسة البصر وهذا ما اكتشفه العلم احلديث 
بصره  قبل  تتكون  سمعه  وحاسة  حلمه  قبل  تتكون  اجلنني  فعظام 

)أنظر اآليات(.

مدلوالت علمية لبعض األرقام في القرآن الكرمي

ذك������ر الق������رآن الك������رمي قصة أه������ل الكهف وهم 
مجموعة من الش������بان أو الفتي������ة املؤمنني بالله 
الذين فروا بدينهم فلجأوا إلى كهف فناموا فيه 

فأماتهم الله ثالثة قرون تقريبا ثم أحياهم. واألمر املعجز في رواية 
القص������ة أن اآلية 25 من س������ورة الكهف ذكرت بالضب������ط املدة التي 

أمضاها الِفتْيَُة في الكهف ولكن بأسلوب قرآني معجز:

عندما تنزل القرآن لم يكن التقومي الشمسي )الغريغوري أو امليالدي( 
معروفا عند العرب وكان التقومي السائد هو التقومي القمري الذي تقل 
مبوجبه السنة القمرية عن السنة الشمسية بحوالي 11 يوما، وبذلك 
فإن 300 سنة شمسية تعادل 309 سنوات قمرية. ولعل هذا ما أشارت 
إليه اآلية الكرمية بش������كل معجز: } ثاَلَث ِمئٍَة ِس������ِننَي َواْزَداُدوا ِتْس������ًعا {.

}ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ{ اآلية 25 سورة الكهف

}گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ {  

 اآليات 12 - 14 سورة املؤمنون

}...ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ{ اآلية 14 سورة املؤمنون

}ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  
ى  ائ { اآلية 9 سورة السجدة

}ى ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  {
اآلية 2 سورة اإلنسان

}ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   {
اآلية 78 سورة املؤمنون
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}ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  
ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې  

 ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ{ 
اآليات 2 - 5 سورة الروم

يحتوي القرآن الكرمي على آيات تتحدث بشكل معجز عن أمور حتدث 
هزمية  عن  الروم حتدثت  سورة  من  األَُول  فاآليات  املستقبل.  في 
اإلمبراطورية الرومانية في حربها ضد اإلمبراطورية الفارسية في 
بسيطة  قبائل  وهم  العرب  على  يصعب  كان  وقت 

التنبؤ بتطور الصراع بني القوتني العظميني.
اإلمبراطورية  أن  تقول  التاريخية  فالوقائع 
 – الرومانية  اإلمبراطورية  هزمت  الفارسية 
البيزنطية - في معركة حصلت في منطقة فلسطني 

البيزنطيني  وأن  القدس  على  واستولت 
سنوات  خالل  الفرس  على  انتصارهم  استعادوا 

قليلة في معركة قريبة من نينوى في العراق. 

تعن������ي كلم������ة »أدن������ى« بالعربية األق������رب وتعني 
كذلك األخف������ض وقد وقعت املعرك������ة في منطقة 

ه������ي األق������رب م������ن ب������الد الش������ام للجزي������رة العربية 
وفيه������ا البحر املي������ت وهو مطل على فلس������طني وهو أكث������ر املناطق 
انخفاض������ا في العال������م )422 مت������راً تقريبا حتت مس������توى البحر(.

يرجى  الكرمي،  القرآن  في  العلمي  اإلعجاز  عن  املعلومات  من  للمزيد 
اإلطالع على املوقع اإللكتروني للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي في القرآن 

www.eajaz.org  والسنة

مالحظات
• عدد صفحات القرآن الكرمي = 604 صفحات في أغلب الطبعات القياسية. 
عدد سور القرآن الكرمي = 114 سورة. عدد آيات القرآن الكرمي = 6348 
آية. أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة وعدد آياتها = 286 آية. أقصر 

سورة في القرآن هي سورة الكوثر وعدد آياتها = 3 آيات.

}چ  ڇ  ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ ڌ{ اآلية 6 سورة النمل
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أحداث مستقبلية وإشارات علمية في القرآن الكرمي

• هذه الصورة مأخوذة من موقع أهل الكهف والذي مت اكتشافه في منطقة شرق 
األردن - أبو علندا، ويظن أنه الكهف الذي ذكر في القرآن الكرمي في سورة 
الكهف ويظهر فيها مدخل الكهف )بعد أن وضع باب له( وبداخله قبور الفتية 

الذين ذكر القرآن أنهم أمضوا فيه ثالثمائة سنني وازدادوا تسعا.
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قال الرسول ] 
» املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا 

وشبك بني أصابعه«
رواه البخاري)481( ومسلم)2585(

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله ] 
لرجل وهو يعظه: »اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، 
وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، 

وحياتك قبل موتك«
أخرجه احلاكم في املستدرك رقم ) 7846 ( 4 / 341 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ولم يخرجاه 

، وصححه األلباني في صحيح اجلامع رقم ) 1077 ( ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ) 3355 ( .

عن أنس بن مالك [ أن رسوَل الله ] قال:  
»ال يُ�ؤِم�ُن أح�ُدُك�ْم ح�تَّ�ى يُ�ِح�بَّ ألخ�ي�ه م�ا يُ�ِح�بُّ ل�ن�ف�س�ه« 

رواه البخاري)13( ومسلم )45(
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األ

عن أنس بن مالك [ أنه قال: 
َخطَّ رسول الله ] َخّطا وقال »هذا اإلنسان« وَخّط 
إلى جانبه َخّطا وقال »هذا أجله« وَخّط َخّطا آخر 
بعيدا عنه فقال »هذا األمل« فبينما هو كذلك إذ 

جاءه األقرب )أي املوت(. 
رواه البخاري)6417( ومسلم)1671(

األمل

املوت
اإلنسان / ابن آدم

الفصل

10
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األحاديث النبوية

وصف القرآن الكرمي النبي ] بأنه وحي يوحى فال يتكلم بشيء باطل 
أو مخالف لكالم الله.

}ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ{  اآليات 1-4  سورة النجم

جمع علم������اء احلديث أق������وال النبي محم������د ] وتعاليمه ووثقوها 
وحتققوا من رواتها )السند( ومن نصها )املنت( ثم صنفوها إلى أبواب 
ش������ملت أمور الدين كاإلميان والطهارة والصالة والدنيا كالتعامالت 

االجتماعية والتجارية وغير ذلك.
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عن عبد الله بن عمرو بن العاص [ قال: 
شا، وكان يقول: ِإنَّ ِمْن  »لَْم يَُكْن َرسوُل اللَِّه ] َفاِحشا، َوال ُمتََفحِّ

ِخيَاِركم: أَْحَسنَُكْم أَْخالقا« 
أخرجه البخاري في "صحيحه" )4 / 189( برقم: )3559( ، )5 / 28( برقم: )3759( ، )8 / 12( برقم: 

)6029( ، )8 / 13( برقم: )6035( ومسلم في "صحيحه" )7 / 78( برقم: )2321( 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  قال النبي ]: 
»نعمتان َمْغبُون فيهما كثير من الناس: الصحة  والفراغ« 

رواه البخاري)6049(

عن عبد اللَّه بن مسعود [ أنَّ رِسوَل اللَّه ] قال: 
ْكَمَة، فهو يَقِضي بها  : َرُجٌل آتاهُ اللَُّه احْلِ »ال َحَسَد إال في اثْنَتنَْيِ

 » ويَُعلُِّمها، ورجٌل آتَاهُ اللَُّه ماال َفَسلََّطُه على َهلَكتِه في احلقَّ
رواه البخاري)4737( ومسلم)815(

 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ]:
روا(( روا وال تنِفّ روا، وبِشّ روا وال تعِسّ  ))يِسّ

رواه البخاري )4867( ومسلم)1734(

عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أن رسوَل اللَِّه ] قال: 
قا، فإن َصَدَق  قا، أو قال: حتى يتََفرَّ »البيِّعاِن باخليار ما لم يَتََفرَّ
البيِّعاِن وبيِّنا، بوِرَك لهما في بَيِْعهما، وإن َكتَما وكَذبا ، َفَعَسى 

أْن يَْربَحا ِربحاً ما، ومَيَحقا برَكَة بيِْعهما، اليمنُي الَفاِجَرةُ: َمنَْفَقٌة 
َحَقٌة ِللَْكْسِب«  لَْعِة ، مَمْ ِللسِّ

رواه البخاري )2079(

عن أبي موسى األشعري [ أن النبي ] قال: 
»على ُكلِّ مسلٍم صدقٌة، قيل: أرأيت إْن لم يَِجْد؟ قال: يَْعتَِمُل ِبيَديْه 
ُق قال: أرأيَت إْن لم يستَِطْع؟ قال: يُعنُي ذا  ، فينفُع نفَسُه ويتصدَّ
احلاجة امللُْهوَف ، قال: قيل له: أرأيَت إن لم يستطع؟ قال:  يأُمُر 
باملعروف، أو اخلير، قال: أرأيت إْن لم يْفَعل؟ قال: مُيِسُك عن 

، فإنَّها صدقة«  رِّ الشَّ
رواه البخاري)4562( ومسلم)1008(

عن أبي هريرة [ أنَّ رسوَل الله ] قال: 
»إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم 

يُنْتََفُع به، أو ولد صالح يدعو له« 
رواه مسلم)1635(
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عن أبي ذر الغفاري [ ، قال رسوُل الله ] : 
يِّئََة احلَسنََة مَتُْحَها. »اتَِّق الله حيثما كنَت، وأَتِْبِع السَّ

وخاِلِق الناَس بخلُق حسن«.
أخرجه الترمذي )1987(

عن النواس بن سمعان [ أنه سأل النبي ] عن البر واإلثم فقال: 
ِل�َع  لُق واإلث�ُم َم�ا َح�اَك ِف�ي َص�ْدِرَك َوَك�ِره�َت أَن يَ�طَّ »البِّ�ر ُحْسُن اخْلُ

ع�لي�ه ال�نَّ��اُس«
رواه مسلم)4760(

عن أبي هريرة [ أن النبيُّ ] قال: 
ا الشديُد الذي ميلك نفسه عند  َرَعِة ، ِإمنَّ »ليس الشديُد بالصُّ

الغضب« رواه البخاري)5785( ومسلم)4853(

عن أبي هريرة [ أَنَّ رسوَل اللَِّه ] قال: 
»َمن كاَن يُؤِمُن باللِه واليوِم اآلِخِر فال يُؤِذ َجاَرهُ، َوَمن َكاَن يُؤِمُن 

باللِه واليوِم اآلِخِر فلْيُكِرم َضيَْفُه َوَمن كاَن يؤمُن باللِه واليوِم اآلِخِر
َفلْيَُقْل َخيًْرا أَو ِليَْسُكْت«
رواه البخاري)6018(ومسلم)660(

حقائق طبية وغذائية
في أحاديث النبي ]

الوقاية خير عن العالج

مع أن النبي ] لم يكن طبيبا ولكن أحاديثه ] تضمنت الكثير مما 
بطب  اآلن  يسمى  وما  والغذائية  الصحية  والعادات  بالغذاء  يتصل 
األعشاب والطب البديل. وقد شكلت هذه األحاديث ما يطلق عليه 

املسلمون »الطب النبوي«. 

وكان محمد ] يحث أصحابه على االعتدال 
في املأكل واملشرب، وأن يتجنبوا البدانة وأن 
حياة  نظام  )يلتزموا  نشاطهم  على  يحافظوا 

صحيا حسب املفاهيم احلديثة(. 

بطنك هو شر 

وعاء متلؤه

إلى  عدة  مناسبات  في   [ محمد  أشار 

يكره   [ محمد  وكان  الداء  بيت  املعدة  أن 

يتناول  أن  يحب  وكان  بالطعام  املعدة  ملء 

اإلنسان وجبات صغيرة خالل اليوم لتعطيه 

ما يحتاجه من الطاقة والنشاط. قال محمد 

بطنه،  من  شرا  وعاًء  آدم  ابن  مأل  »ما   :[

بحسب ابن آدم أكالت يـُقمن صلبه، فإن كان 

ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه«. 

أخرجه احلاكم في "مستدركه" )4 / 121( برقم: 

)7232( ، )4 / 331( برقم: )8040( والترمذي 

في "جامعه" )4 / 188( برقم: )2380( وابن ماجه 

في "سننه" )4 / 448( برقم: )3349( وأحمد في 

"مسنده" )7 / 3819( برقم: )17459(

الشراب

الطعام

فراغ للنَفَس
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محمد ]  يأكل الشعير  ويوصي به

إلى  احلديثة  ال��دراس��ات  تشير 
وجود فوائد صحية كبيرة للشعير 
ال����ذي ي��ع��د غ����ذاء ً ك��ام��ال مبا 
وأحماض  إنزميات  من  يحتويه 
ومعادن  وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  أم��ي��ن��ي��ة 
كاحلديد والفسفور والكالسيوم 

والبوتاسيوم والكروم. 

يس������اعد الشعير بشكل فعال على تخفيض مستوى الكوليسترول في 
الدم وينظم مس������توى السكر فيه ومينع تكون اجللطة الدموية وذلك 
إلحتوائه على األلياف القابلة للذوبان في املاء. كما أنه يحتوي على 
ألي������اف أخرى غير قابلة للذوبان )موجودة بنخالة الش������عير( لها أثر 
كبير في تنشيط حركة القولون وتخفيض فرص ظهور األورام وبقاء 

املواد املسرطنة فيه. 

النوم  واضطرابات  بالرعاش  اإلصابة  فرص  من  الشعير  ويقلل 
الحتوائه على امليالتونني وهي مادة هرمون يفرز من الغدة الصنوبرية 

املوجودة في الدماغ ويقل إفرازها مع تقدم العمر. 

كما يحتوي الشعير على فيتامينات A ، E، وهي مضادات أكسدة حتمي 
اجلسم من الشوارد احلرة التي تدمر األغشية اخللوية وتسبب السرطان.

من  املصنوع  اخلبز  يأكل  كان محمد ] 
دقيق الشعير ونخالته في أغلب األحيان 
وكان ذلك أكثر من أكله اخلبز املصنوع من 
دقيق القمح. وروى البخاري عن سلمة بن 
الشعير  يأكل  كان  الرسول ]  أن  دينار 

غير منخول وكانوا يطحنونه وينفخونه.

التلبينة وصفة نبوية لكل حزين

ومن اإلعجاز العلمي في حديث الرسول ] أنه 
كان يوصي ب » التلبينة« لتخفيف احلزن واالكتئاب 

عن املريض أو عن أهل امليت. والتلبينة هي حساء متخذ 
من دقيق الشعير بنخالته. قال الرسول ] :

التلبينة مجمة لفؤاد املريض، وتذهب ببعض احلزن«.رواه البخاري )5365( 
ومسلم)2316(

الشعير مضاد 

لالكتئاب

وكشفت دراسات طبية حديثة أن نقص تركيز بعض النواقل العصبية 
في الدماغ واملسؤولة عن احلالة املزاجية لإلنسان يسبب االكتئاب، 
وأن األدوية املضادة لالكتئاب تعمل على زيادة مستوى تلك النواقل 

أو إعادتها لتركيزها الطبيعي للتخلص من االكتئاب. 

وم������ن أه������م النواق������ل العصبية الت������ي تؤثرعل������ى املزاج 
الس������يروتونني والنوريبنفرين والدوبامني. وقد اكتشف 

العلماء أن الش������عير يؤثر على الس������يروتونني 
بش������كل فع������ال مما يخفف م������ن حالة 

االكتئاب.

األميني  احل���م���ض  ع��ل��ى  ال��ش��ع��ي��ر  وي���ح���ت���وي 
تريبتوفان Tryptophan الذي يساهم في التخليق 

البوتاسيوم  عنصر  على  يحتوي  كما  السيريتونني.  مل��ادة  احليوي 
واالكتئاب. بالضيق  ش��ع��ورا  نقصهما  يسبب  وال���ذي  ب  وفيتامني 
إن حديث الرسول ] قبل 1400 سنة عن التلبينة )وهي أساسا 
من الشعير( أنها تخفف بعض احلزن )وليس كل احلزن( فيه سبق 

طبي وكشف علمي دقيق.
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حديث النبي ] عن مـــاء زمــزم

زمزم هو اسم ملاء معدني ينبع قريبا من الكعبة املشرفة 
في املسجد احلرام في مكة املكرمة. ويعتقد املسلمون 
أن هذا املاء ال يزال يتدفق مبعجزة منذ آالف السنني. 

زوجته  ترك  عندما   � إبراهيم  سيدنا  إلى  زمزم  قصة  وتعود 
هاجر وطفلها إسماعيل في مكة بأمر من الله. وملا أصاب إسماعيل 
وإيابا،  ذهابا  مشيا  املاء  عن  تبحث  هاجر  السيدة  أخذت  العطش 
وبعد فترة من البحث ضرب ابنها األرض بقدميه فتفجر املاء من 
حتتهما. أخذت السيدة هاجر حتيط الرمال وتكومها لتحفظ املاء 
ع  املتفجر، وكانت تقول وهي حتثو الرمال زم زم، زم زم، أي »جتمَّ

باللغة السريانية«.

وصف النبي ] ماء زمزم بأنه ماء مبارك وقال عنه:

  »زمزم طعام طعم وشفاء سقم«. رواه الطبراني ورجاله ثقات

أي أن شرب مائها كأنه وجبة طعام مشبعة كما أنه يشفي من األمراض.
يوصف املاء بأنه معدني إذا كانت نسبة املعادن فيه تساوي أو تزيد 
على 250 ملي جرام /لتر. وحسب التحاليل املخبرية التي أجريت على 
ماء زمزم وجد أن نسبة املعادن فيه ما بني 800 إلى 1000 ملي جرام 
في اللتر فهو وجبة دسمة ومشبعة من املعادن التي يحتاجها اجلسم.

كما تبني أن ماء زمزم مطابق ملقاييس منظمة الصحة العاملية اخلاصة 
مباء الش������رب وأنه غني بعناصر ومعادن مهمة مثل الكالسيوم الذي 
يحتاجه اجلس������م لتكوين العظام واألس������نان ولوظائ������ف حيوية تتعلق 
بالقلب والعض������الت واألعصاب. هذا باإلضاف������ة للبيكربونات التي 
تس������اعد على الهضم والفلورايد الذي يحتاجه اجلسم للحفاظ على 

صحة األسنان.

واملعروف أن للمياه املعدنية وظائف طبية عديدة وأنها تس������اع�د في 
تخفيف وعالج االلتهابات العضلية واملفصلية.

يعتب������ر ماء زم������زم من أغن������ى املياه 
املعدنية في الكالسيوم، فهو يحتوي 
على 190 - 200 ملي جرام / لتر من 
الكالس������يوم باملقارنة مع مياه إيفيان 
املعدني������ة والتي حتتوي على 80-78 
ملي جرام / لتر تقريباً ومياه بيريير 
والتي حتتوي على 147 - 150 ملي 

جرام / لتر تقريباً.

يحتاج األطفال من س������ن 4 - 8 سنوات إلى 800 ملي جرام / لتر 
من الكالس������يوم يوميا وحتتاج احلامل واملرضع بحدود 1300 ملي 

جرام / لتر يوميا من الكالس������يوم وال������ذي ميكن توفيره من 
مصادر غذائي������ة متنوعة أهمها احللي������ب، إال أن ماء زمزم 
ميكنه وحده أن يوفر ما بني 15% - 25% من احتياج اجلسم 

اليومي للكالسيوم.

هذه كلمة »رسول الله« مت تصميمها على شكل قطرة ماء. من أعمال 
األستاذ فريد العلي.
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التمر  صحة وطاقة
رواه  أهل����ه«  جي����اع  مت����ر  في����ه  لي����س  بي����ت   «  :[ ق����ال 
مت���رات  بس���بع  تصب���ح  :»م���ن   [ وق���ال  مس������لم)2046(  
ِس���حر«  وال  ُس���ّم  الي���وم  ه���ذا  ف���ي  عج���وة ال يصيب���ه 

 

 رواه البخاري)5769( ومسلم)5241(

في  يحتوي  التمر  أن  املخبرية  التحاليل  أظهرت 
الكربوهيدرات سريعة الهضم وعدد كبير من  تركيبه على 70.6% من 
والكالسيوم.  واملاغنيسيوم  والبوتاسيوم  والفوسفور  كاحلديد  املعادن 
حبات قليلة من التمر تعطي إحساسا سريعا بالشبع والنشاط اجلسمي 
 ) Glycemic Index (  والذهني. وذلك ألن التمر له مؤشر جليسيمي
مقارب للمائة وهي قيمة عالية جدا تدل على سرعة هضمه وامتصاصه 
بشكل يرفع من سكر اجللوكوز في الدم خالل فترة قصيرة من تناوله. 
فسكريات التمر تصل لألنسجة واخلاليا في الدماغ والعضالت بفاعلية  
كبيرة فتمنحها القوة والنشاط بشكل يتفوق على مشروبات الطاقة التي 

انتشرت في عصرنا هذا. 
والتمر يقوي العضالت واألعصاب ويؤخر الشيخوخة، ويحارب القلق 
األوعية  ويلني  الدم  الدرقية ويقي من فقر  الغدة  العصبي وينشط 
الدموية ويرطب األمعاء ويحفظها من االلتهابات. كما أن أكله على 
الريق يقتل الدود ويفيد التمر منقوعاً ضد السعال والتهاب القصبات 
الهوائية، فيما تكافح أليافه اإلمساك وأمالحه تعدل حموضة الدم 

التي تسبب حصى الكلى واملرارة والنقرس والبواسير. 
)أ(  فيتامني  أهمها  الفيتامينات  من  مجموعة  على  التمر  ويحتوي 
الذي يساعد على النمو ويحمي اجللد ويقي من العشا )عمى الليل( 
ويقي  العصبي  اجلهاز  على سالمة  يحافظ  الذي  )ب(  والفيتامني 
من توتر األعصاب وانسداد الشهية. والتمر غني مبادة التانني وهي 
يحتوي  أنه  كما  تنظيف اجلسم  في  وفعالة  لإللتهاب  مادة مضادة 
على مادة قابضه للرحم تشبه األكسيتوسني مما يساعد على خروج 

اجلنني وتقليل النزف بعد الوالدة. 

الكمأة هي نوع من أنواع الفطر الذي ينمو في مجموعات حتت سطح 
األرض على عمق 2 - 50 س������نتيمترا ف������ي مناطق صحراوية رطبة.  
ال توج������د أوراق وال جذور للكمأة، ولها رائحة مميزة وقد يكون لونها 
أبيض أو أسمر أو بنيا. )تسمى الكمأة في بعض دول اخلليج العربي "فقع"(.

تشير التحاليل الكيماوية 
امل������اء ميثل %77  إلى أن 
من تركي������ب الكمأة، وأن 
اجلزء الباقي منها يشمل 
البروتني والدهون وبعض 
واملعادن.  الكربوهيدرات 
االكتش������افات  أن  بي������د 
احلديث������ة أوضح������ت أن 
م������اء الكم������أة فع������ال في 
ش������فاء كثير من أمراض 
مرض  وبخاصة  الع������ني، 
التراخوم������ا وه������و مرض 
معٍد ويس������بب ضررا في 

خاليا قرنية العني. 

الكــمــأة دواء  للعني

قال النبي محمد ]:

»الكمأة من املّن، وماؤها شفاء للعني«
رواه البخاري)5708( ومسلم)5244(
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تؤكد االكتش������افات الطبي������ة احلديثة أن زيت 
الزيت������ون غني بالفوائ������د الصحية، وأن معظم 
األحم������اض الدهنية فيه غير مش������بعة، وهذه 
متث������ل 75 - 85%، بينم������ا متث������ل األحم������اض 
الدهني������ة املش������بعة 10 – 20% م������ن إجمالي 
األحماض الدهنية الداخل������ة في تركيب زيت 
الزيتون. وتشير هذه االكتشافات إلى أن زيت 
الزيتون يفي������د في احلماية من أمراض القلب 

من خالل إس������هامه في السيطرة على نسبة الكوليسترول الضار، ورفع 
مستوى الكوليسترول املفيد.

زي������ت الزيتون مريح للمعدة، وله خاصي������ة وقائية وتأثير مفيد لعالج 
قرح������ة املع������دة والتهاب غش������ائها املخاط������ي. أما ما يع������رف جتاريا 
بزي������ت الزيتون البك������ر، فإنه يحتوي على نس������بة عالية من مضادات 
األكس������دة، وبخاصة فيتامني E والفينول، ألنه مس������تخلص بطريقة 
طبيعية وفي ظروف حرارية مناس������بة. يستخدم زيت الزيتون لعالج 

مش������كالت البش������رة باإلضاف������ة لكون������ه 
مادة مرطبة للجل������د ذات فعالية عالية.

يُنص������ح مرض������ى الس������كر واملعرض������ون 
لإلصاب������ة به أن يضيفوا زي������ت الزيتون 
إل������ى احِلمي������ة التي حتتوي على نس������بة 

محمد ]  يوصي بزيت الزيتون

وصف محمد ]  زي������ت الزيتون بأنه من 
شجرة مباركة، وقال: » كلوا الزيت وادهنوا 

به فإنه من شجرة مباركة« رواه الترمذي )1851(

عالي������ة م������ن الكاربوهي������درات. وقد 
أثبتت الدراس������ات أن هذا املزيج من 
يتمتع  الزيتون  الكاربوهيدرات وزيت 
بقدرة عالية على السيطرة على نسبة 
السكر في الدم، مقارنة مع األغذية 

قليلة الدهون.
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املسجد النبوي الشريف في املدينة املنورة 
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محمد رسول الله ]
قصة سراقة الكناني: نبوءة تتحقق بعد 20 عاما

في عام 622 م هاجر محمد ] بأمر من الله من مكة إلى املدينة 
املنورة مع صاحبه أبي بكر، وأعلن زعماء قريش عن جائزة قدرها 
100 رأس م������ن اإلبل ملن يأتي ب� محم������د ] حيا أو ميتا. وهذا ما 
حدا بأحد فرس������ان العرب وهو س������راقة بن مال������ك إلى أن يتقصى 

محمدا ] وصاحبه. 

عرف عن س������راقة أنه كان فارسا بصيرا باقتفاء األثر، صبورا على 
أه������وال الطرق، فاقتفى أثر محمد ] وصاحبه. وبعد 
بح������ث دقيق، عثر س������راقة عل������ى محمد ] 
وأب������ي بكر [، لكنه عندما أبصرهما وتقدم 
إليهم������ا، دعا محمد ] ربه أن يصرف ش������ره 
عنه، ومبش������يئة الله تعثر حصانه في التراب 
ووقع على األرض. والغريب أنه ملا قام وتقدم 
بحصانه م������رة أخرى غاصت قدما الفرس 
في التراب وتكرر وقوعه من على الفرس 

أكثر من مرة.

وطلب محمد ] من س������راقة أن يعود 
ملك������ة وأال يدع أحدا يتبعه، وذكر له بكل 
ثقة وإميان بالله أن دين الله سينتشر ويعم 
األرض كلها، وأنه سوف يلبس يوما ما أساور 
كس������رى إمبراطور الفرس داللة على قوة املسلمني 
وانتصارهم على الفرس في املس������تقبل، وأن ذلك 
س������يكون له خير من جائزة قريش. )وتذكر بعض 

الروايات أن الرسول ] كتب له كتابا بذلك(. 
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قال محمد ]:  »كيف بك يا سراقة إذا 
لبست سواري كسرى؟«  أخرجه البيهقي في "السنن 

الكبرى" )6/ 357(، برقم: )13156(

ش������عر سراقة أن محمدا ] كان صادقا 
فتراجع ع������ن موقفه وواف������ق على طلب 
النب������ي ] وأكمل محم������د ] وأبوبكر 
رحلتهما حتى وصال إلى املدينة املنورة. 

ومرت الس������نون وتوفي محمد ] وتوفي بعده بسنتني أبو بكر [ 
وأصبح عمر بن اخلطاب [ خليفة املسلمني وتوسعت رقعة الدولة 
اإلس������المية في عهده حتى فتح املسلمون بالد 

فارس عام 642 م.

وسقطت كنوز كسرى بن هرمز إمبراطور فارس 
بأيدي اخلليفة عمر ب������ن اخلطاب [ فتذكر 
قصة س������راقة الذي أصبح رجال مس������ناً فدعاه 
عمر إلى املس������جد. وبعد أداء الصالة، قام عمر [ أمام املس������لمني 
وذكرهم بوعد الرسول ] لسراقة فألبسه  قميص كسرى ووضع على 
رأس������ه تاجه وألبسه سواريه. حقا لقد كان موقفا مؤثرا جدا بكى فيه 
س������راقة وبكى املصلون من حوله عندما رأوا نبوءة محمد ] تتحقق 

بعد 10 سنوات من وفاته )وعشرين عاما منذ حادثة سراقة(.

اللوحة من أعمال اخلطاط املصري عصام عبدالفتاح

مة
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ال

قصة مفتاح الكعبة ... عهٌد إلى يومنا هذا

في س������نة 630م انتص������ر محمد ] على زعم������اء قريش ودخل مكة 
بسالم ودون حرب. لم يع�د محمد ] إلى موطنه مكة ليقضي بقية 
حياته فيه، بل عاد لتطهير الكعبة من األوثان ولتكون بيتا لعبادة الله 
الواحد األحد يقصده الناس من كل مكان، وبذلك يعيد إليها الهدف 

الذي من أجله بناها إبراهيم � بأمر من الله.

أزال محم������د ] كل األصنام من حول الكعب������ة، وطلب من صاحبه 
بالل أن يصعد على ظهرها وينادي »الله أكبر الله أكبر، أشهد أن ال 

إله إال الله، أشهد أن محمدا رسول الله«. 

أراد محم������د ] احلص������ول على مفت������اح الكعبة فاس������تدعى عثمان 
ب������ن طلح������ة الش������يباني ال������ذي كان الس������ادن أو القيم عل������ى الكعبة 
بحك������م الوراث������ة من������ذ ما قبل اإلس������الم . وقب������ل إس������المه كان قد 
من������ع محم������دا م������ن الصالة ف������ي الكعب������ة لكنه أس������لم قب������ل الفتح.

ويذك������ر هنا أنه عندما تولى قص������ي اجلد اخلامس ل� محمد ]  
أمر مكة، اختص ابنه األكبر بشرف سدانة الكعبة، ومن ثم توارثها 

أبناؤه إلى أن آلت السدانة إلى عثمان بن طلحة.
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»الي���وم ي���وُم ِب�ّر ووف����اء، خذوها يا بني طلحة خال���دة تالدة، ال ينزعها 
منكم إال ظالم«. أخرجه الطبراني في "الكبير" )11 / 120( برقم: )11234(

اليوم حتى  استمرا  وفـــاء  و  بـــٌر  

ال يزال مفتاح الكعبة تتناقله ذرية 
 1400 من  أكثر  منذ  شيبة  بني 
سنة وحتى يومنا هذا، يتعهدون 
بأمانة  وخدمتها  الكعبة  سدانة 
أن  ودون  جيل،  بعد  جيال  الله، 
يجرؤ أحد على منازعتهم فيها 
قال  مثلما  يكون ظاملا،  ال  حتى 

محمد ] .

وفي عصرنا هذا تقوم السلطات 
الكعبة في كل  بغسل  السعودية 
بني  من  رجال  وتستدعي  عام 
ليتم  الكعبة  باب  ليفتح  شيبة 
الورد  وماء  زمزم  مباء  غسلها 
وتضمخ  العطور،  من  وغيره 
جدرانها من الداخل بدهن العود.

أي بر ووفاء هذا؟ وأي احترام 
لكلمات قائد تلتزم بها األجيال 

بعد وفاته وكأنه يعيش بينهم؟
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ل������م يكن أمام عثمان بن طلح������ة إال أن يقدم مفتاح الكعبة إلى محمد 
] ليفقد بذلك شرف السدانة، وكان آالف املسلمني يتطلعون ملعرفة 

من سيفوز بشرف السدانة من بعده. 

قط������ع محمد ] حلظات م������ن الصمت والترقب وفت������ح باب الكعبة 
ودخلها ليطهرها من األصنام،  ثم خرج فقال لعثمان بن طلحة:
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جامع السلطان قابوس – مسقط – عمان – تصوير بيتر جولد

▲ الصورة من جامع السلطان قابوس في مسقط - عمان.
 تصوير بيتر جولد

بيتر جولد ، أستراليا

الفنان واملصمم األسترالي بيتر جولد بإبراز جمال وعراقة   جنح 
فكانت  الرقمية  التقنيات  أحدث  خالل  من  اإلسالمية  العمارة 
أسفاره في مختلف دول العالم وخصوصا العالم اإلسالمي مصدر 
الثقافي  للتمازج  بوابة  التصويرية  لوحاته  فكانت  له  وإبداع  إلهام 
التصاميم  على  اإلسالمية  العمارة  تأثير  وتعكس  واحلضاري 

والزخرفة املعمارية في العالم.

▲  صورة للزخارف واخلطوط اإلسامية - مملكة البحرين   تصوير بيتر جولد
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بيتر سوندرز  ،  بريطانيا

محترف  بريطاني  مصور  هو 
الصور  م����ن  م���ج���م���وع���ة  ل����ه 
الفوتوغرافية اإلحترافية تزيد 
على ربع مليون صورة جمعها 
من خالل تصويره للحضارات 
دولة.  أربعني  من  والثقافات  

أحب بيتر العمارة اإلسالمية فتوجه للشرق وتخصص بتصوير فنون 
في ظل   “ بعنوان  كتاب مصور  له  اإلسالمية.  والزخارف  العمارة 
الشجرة” “ In the Shade of the Tree “  عرض فيه بشكل مميز تنوع 
احلضارة اإلسالمية التي ازدهرت في مناطق مختلفة في العالم تباينت 
بأعراقها وثقافاتها لكنها تأثرت بشكل ملحوظ باحلضارة اإلسالمية. 

لبيتر  املغربية  احلكومة  أسندت 
س������وندرز مهمة تصوي������ر وتوثيق 
وفن������ون  التاريخي������ة  املس������اجد 
اإلس������المية  والزخارف  العمارة 

في اململكة املغربية.

حسن شلبي ، تركيا

يعتبر حسن شلبي أحد أشهر املختصني 
العالم. منذ  بفنون اخلط اإلسالمي في 
أن بدأ تدريس اخلط اإلسالمي في عام 
1976، قام بإجازة أكثر من 44 طالبا من 
مختلف دول العالم. كما أنه صمم لوحات 
متميزة في اخلطوط اإلسالمية للمسجد 
املنورة،  املدينة  في  قباء  وجامع  النبوي 
إسطانبول  في  أحمد  السلطان  وجامع 
الفاحت في مدينة فورتزهامي في  وجامع 
أملانيا ومسجد اجلمعة في جوهانسبرج 
الطب  مركز  وكذلك  أفريقيا  جنوب  في 

اإلسالمي في دولة الكويت.
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محمد زكريا، الواليات املتحدة األمريكية

يعتبر محمد زكريا سفير اخلط اإلسالمي 
في أمريكا.  أحب اخل������ط العربي وفنون 
اخلط اإلس������المي منذ صغره وعندما بلغ 
التاس������عة عش������رة من عمره رح������ل ليتعلم 
اخلطوط اإلس������المية في املغرب وتركيا.  
محم������د زكريا ه������و أول أمريك������ي يحصل 
على إج������ازة ف������ي فن اخلط اإلس������المي 
م������ن تركيا. له أعمال كثي������رة متميزة ومن 
أش������هرها تصميم الطابع ال������ذي أصدرته 
احلكوم������ة األمريكية ويحم������ل عبارة تهنئة 
مب������ارك”. “عي������د  بعيده������م  للمس������لمني 

اللوحة تعكس فن اخلط اإلسامي 
لآلية الكرمية }هل جزاء اإلحسان إال 

اإلحسان{

نوريا جارسيا ماسيب، إسبانيا

ولدت نوريا وعاشت في مدينة إيبيزيا 
في إسبانيا ثم رحلت للواليات املتحدة 
لت������درس األداب والفن������ون ف������ي جامعة 
جورج واش������نطن في الواليات املتحدة 

األمريكية.  
بع������د أن امت������ت دراس������تها اجلامعية، 
تخصصت نوريا بفنون اخلط اإلسالمي 
وحصلت على أول إجازة في اخلطوط 

اإلسالمية من تركيا عام 2007. 
ش������اركت نوري������ا ف������ي مع������ارض عاملية 
ومتيزت أعماله������ا بالتناظراجلميل مع 
احلفاظ على الطابع األصيل للخطوط 

اإلسالمية.
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نوبوكو  ساجاوا، اليابان

تعتب������ر نوبوكو س������اجاوا م������ن أوائل 
الذي������ن  الياباني������ني  اخلطاط������ني 
تخصصوا في فن اخلط اإلسالمي. 
بع������د أن تخرجت من كلي������ة الفنون 
ف������ي طوكي������و، توجهت إلى دمش������ق 
حتى  العربي������ة  اخلط������وط  لتتعل������م 
أتقن������ت اخلط الكوفي وخط الثلث. 
ش������اركت في مع������ارض عاملية كثيرة 
واس������تطاعت أن جتمع بني نصوص 
الكان������ا اليابانية والكاجني الصينية 

واألحرف العربية.

حاجي نور الدين جوانح جياجن ، الصني

أستاذ اخلط حاجي نور الدين من مواليد 1963، في إقليم  شان 
دونغ في الصني. وهو أحد أشهر اخلطاطني الذين أوجدوا رابطا 

فريدا بني فنون اخلط في اللغتني العربية والصينية.

متثل هاتان اللوحتان الفنيتان عبارة » ال إله إال الله ، محمد رسول الله « 
أما القبة في اجلزء األسفل من الصورة، فهي مكونة من العبارة » محمد رسول الله« 

مكررة مئات املرات.
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ال�������ل�������وح�������ة ت�����ع�����ك�����س ف���������ن اخل������ط 
الكرمية  ل���آلي���ة  "ال���ُث���ل���ث"  اإلس���ام���ي 
ك�����اف�����ة  إال  أرس��������ل��������ن��������اك  }وم���������������ا 
ل������ل������ن������اس ب�������ش�������ي�������رًا ون����������ذي����������رًا{

)سل عن الرفيق قبل الطريق، 
وعن اجلار قبل الدار(
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فريد العلي ، دولة الكويت

للفنون  الكويت  مركز  رئيس  هو  العلي  فريد 
والذي  محمديات  كتاب  وصاحب  اإلسالمية 
محمد.  لكلمة  تصاميم  مجموعة  أشهر  يضم 
مت  فني  تصميم  خمسمائة  الكتاب  ويعرض 
هندسية  مجموعة  عشر  أحد  على  توزيعها 

يشبه  الذي  فمنها  جذابة  بتصاميم  “محمد”  كلمة  من  بناؤها  مت 
يعكس  الذي  ومنها  املاء  قطرة  يشبه  الذي  ومنها  الشجر  ورقة 
القباب في العمارة اإلسالمية. ولألستاذ فريد العلي أعمال فنية 
اجلاللة. لفظ  في  وهندسية  فنية  تشكيالت  أهمها  أخرى  رائعة 

محمد املندي ، دولة اإلمارات العربية املتحدة

أصبح اسم محمد املندي مشهوراً في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بعد أن جنح بإجناز مجموعة من التصاميم الفنية لتزين جواز السفر 
والعملة الورقية لدولة اإلمارات العربية املتحدة إضافة إلسهاماته 
املتميزة في اخلطوط اإلسالمية التي زينت جامع الشيخ زايد الكبير 
التصاميم  أجمل  يعكس  ومعلماً  أصبح صرحا  والذي  أبوظبي  في 

املعمارية اإلسالمية احلديثة في العالم.

“محمد”  لكلمة  متميز  فني  تصميم  هذا 
املكون  وهو  املنفصلة  العربية  باألحرف 
الرئيسي للوحة التي صممها الفنان واخلطاط محمد املندي والتي 
جتمع بني كلمتي “محمد” باإلجنليزية والعربية. يعكس هذا العمل الفني 
املزاوجة بني أربعة أحرف عربية وثمانية أحرف إجنليزية بشكل فني رائع.
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املسجد الكبير  -   دولة الكويت:
 وهو املسجد اجلامع في دولة الكويت ويقع في قلب العاصمة ويتسع حلوالي 30.000 

مصٍل. ت حديثا جتديده من الداخل وتزيينه بزخارف إسامية متميزة. 

هذه الصور ت التقاطها في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان املبارك، واملعروف 
أن املسلمني يصومون أيام شهر رمضان من الفجر وحتى غروب الشمس، ويؤدون صاة 
التراويح بعد صاة العشاء وصاة التهجد في العشر األواخر من شهر رمضان املبارك. 

تصوير أحمد العميري
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جامع الشيخ زايد الكبير - أبو ظبي - اإلمارات العربية املتحدة: 
وهو أكبر مسجد في دولة اإلمارات وثامن أكبر املساجد في العالم. إذ تعادل مساحته 

تقريبا مساحة  خمسة ماعب لكرة القدم، ويتسع ألكثر من 40.000 مصٍل.

يضم املسجد 82 قبة و4 مآذن ارتفاع كل منها 107 أمتار. وفيه أكبر سجادة في العالم، 
تبلغ مساحتها 5627 مترا مربعا، وأكبر ثريا في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 15 مترا، ونصف 

قطرها 10 أمتار. ويعد أحد أهم املواقع السياحية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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متحف الفن اإلسالمي - دولة قطر:
املتحف  ومشغوالت  محتويات  تعكس   .2008 عام  في  للجمهور  املتحف  افتتح 
التنوع الفني في العالم اإلسامي. قام على تصميم املتحف املهندس املعماري 
»هرم  مصمم  وهو   ،I.M. Pei باسم  اختصارا  املعروف   Ieoh Ming Pei األمريكي  

اللوفر« في باريس املبني من الزجاج والفوالذ.

جامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب - دولة قطر:
ت افتتاحه في عام 2011 وهو أكبر مساجد قطر التي ت تصميمها بشكل يعكس فنون 

العمارة اإلسامية وطابع البناء احمللي في دولة قطر. 
وللجامع 28 قبة ومئذنة واحدة كبيرة بارتفاع 65 متر ويتسع لقرابة 12 الف مصلي 

وت بناؤة على مساحة إجمالية تقدر ب� 175000 م2.



مسجد الصالح - صنعاء - اجلمهورية اليمنية:
إلى  تصل  اإلجمالية  مساحته  2008م،  عام  في  افتتح  اليمن،  في  املساجد  أكبر  وهو 
224.000 متر مربع، ويتسع حلوالي 40.000 مصٍل. وقد ت بناء املسجد وفق أسلوب 

العمارة اليمنية. يشتمل املسجد على 15 بابا خشبيا، وعلى 6 مآذن ضخمة.

مسجد السلطان قابوس الكبير - مسقط - سلطنة ُعمان:
وهو أكبر مساجد السلطنة افتتح في عام 2001. يحتوي على أكبر سجادة وأكبر ثريا 
تبلغ  فيما  مربع،  متر   416.000 اإلجمالية  املسجد  مساحة  تبلغ  يدويا.  مصنوعتني 

مساحة حرم املسجد 40.000 متر مربع.
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مسجد اجلميرة - دبي - اإلمارات العربية املتحدة:
أحد أجمل املساجد في دبي ويعكس الفن احلديث في العمارة اإلسامية. ويأتيه عدد كبير من السياح األجانب

مسجد أحمد الفاحت -  مملكة البحرين:
افتتحه أمير دولة البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في عام 1988. 
تبلغ مساحته 6500 متر مربع، ويتسع حلوالي 7000 مصٍل. يعكس املسجد مزيجا من فن 

العمارة اإلسامية والتراث احمللي.

مسجد امللك حسني - عّمان - اململكة اإلردنية الهاشمية:
في  احلديث  الفن  متثل  التي  األردن  مساجد  أكبر  أحد  وهو   ،2005 عام  في  افتتح 
العمارة اإلسامية. يشرف املسجد على مدينة عمان ومآذنه األربع، وقد شيد على 

هضبة ترتفع حوالي 1000متر عن سطح البحر.



املسجد األقصى -  القدس - فلسطني: 
املسجد  بعد  األرض  على  ُبني  ثاني مسجد  هو  األقصى  املسجد  أن  املسلمون  يعتقد 
احلرام في مكة املكرمة لعبادة الله الواحد األحد. وهو مسجد يقدسه املسلمون، وكان 
احلرام  املسجد  نحو  بالتوجه  الله  يأمرهم  أن  قبل  صاتهم  في  لهم  األولى  القبلة 
)البيت العتيق( الذي بناه النبي سيدنا إبراهيم وابنه النبي إسماعيل )عليهما السام( 

في مكة املكرمة.

تبلغ مساحته حوالي 144.000 متر مربع، ويضم سور املسجد األقصى املسجد القبلي 
و مسجد قبة الصخرة الذي بناه اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان في الفترة بني 
عامي 688 و 692 ه� فوق الصخرة التي يعتقد أن النبي م�ح�م�د ]  عرج منها إلى 

السماء. وهو بناء مثمن تعلوه قبة مذهبة قطرها 29.4 مترا

املسجد األقصى -  القدس  قبة الصخرة -  القدس 
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املسجد األموي - دمشق - اجلمهورية العربية السورية:
 شيد هذا املسجد في عام 86 ه� - 706م  في عهد اخلليفة األموي الوليد بن عبد 
العالم، وميتاز بفن عمارة مهمة وعظيمة.  املساجد في  وأقدم  أكبر  امللك، وهو أحد 
تبلغ مساحة احلرم الداخلي حوالي 4000 متر مربع. وُيذكر أن صاح الدين األيوبي 

امُلتوفى عام 1193م مدفون في اجلهة اجلنوبية للمسجد األموي.

املسجد الكبير - سامراء - العراق:
بناه اخلليفة العباسي املتوكل على الله في عام 234ه� - 851 م. كان مسجد سامراء في 
حينه أكبر املساجد في العالم. ويتميز مبئذنته امللتوية التي يبلغ ارتفاعها 52 مترا 
املسجد 17 ممشى  في  البابلي.  الهرمي  الطراز  مبنية على  وهي  مترا،   33 وعرضها 

مزينا مبوزاييك من الزجاج األزرق الغامق.
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مسجد السلطان أحمد - اسطنبول- تركيا:
يعرف باسم املسجد األزرق، وهو املسجد الوحيد في تركيا الذي له ست مآذن وسلسلة 

من القباب. أمر السلطان أحمد اخلليفة العثماني ببنائه في عام 1609م.
اسطنبول  في  مهما  سياحيا  معلما  األزرق(  )املسجد  أحمد  السلطان  مسجد  يعتبر 

يزوره آالف الزوار والسياح األجانب على مدار العام.
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متحف أيا صوفيا - اسطنبول - تركيا:
كان في السابق كنيسة بيزنطية، ثم حتول إلى مسجد عثماني لفترة استمرت حوالي 
ووجهة  متحف  إلى  التاريخي  الصرح  هذا  حتّول  احلديث  العصر  وفي  سنة.   481

سياحية )عام 1935م( ويزوره آالف السياح األجانب على مدار العام.
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تاج محل -  آغرا -  الهند: 
تاج محل يعتبر حتفه معمارية متميزة إلى يومنا هذا، بناه السلطان املغولي شاه جاهان 
في الفترة ما بني )1632 - 1653(. ويحتوي مجمع تاج محل على مسجد كبير وبناء تاج 
محل والذي ت تزيينه بسور كاملة من القرآن الكرمي ويحتوي على قبر ممتاز محل زوجة 
السلطان وكذلك قبره بجانب قبرها. وجتدر اإلشارة إال أن النبي عليه الصاة والسام نهى 

عن البناء فوق القبور وتعظيمها أو التوسل بأصحابها وال يرتفع القبر أكثر من شبر 
) 20سم( فوق سطح األرض.
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▲  مسجد امللك فيصل - إسالم أباد- باكستان
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▲ املسجد اجلامع -  نيودلهي - الهند، أكبر املساجد في الهند، وت بناؤه في عام 1656م.
▼  القلعة احلمراء  »رد فورت« - نيودلهي - الهند.



▲ جامع االستقالل - جاكرتا - إندونيسيا  ▼ مسجد في منطقة باتاني - تايالند▲  مسجد النجمة -  داكا -  بنغالديش ▼  مسجد أوبورن غاليبولي -  سيدني - أستراليا
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مسجد السلطان عمر سيف الدين -  بروناي
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مسجد  طوكيو -  اليابان )وهو على طراز عثماني( مسجد السلطان -  سنغافورة
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▲ املسجد الكريستالي -  كواال تيرينغانو - ماليزيا:
 افتتح في عام 2008م. الكريستال هو املكون األساسي في بناء هذا املسجد املقام في 

حديقة تراثية إسامية في جزيرة وان مان.
▼  مسجد بوتراجايا - ماليزيا  

▼  مسجد مبدينة بيراك - ماليزيا▲  مسجد كوانتان -  ماليزيا
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اجلامع األزهر - القاهرة - مصر:
 تأسس في عام 971ه� وافتتح في عام 988ه�، أحلقت به إحدى أقدم اجلامعات في العالم.

مسجد أحمد  بن طولون - القاهرة - مصر:
 اكتمل بناؤه في عام 879ه�، وهو أحد أكبر املساجد في العالم )26.318 مترا مربعا(، 

واشتهر بعمارته اجلميلة ومئذنته الفريدة.
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مسجد قرطبة الكبير- إسبانيا:
أمر ببنائه عبد الرحمن الداخل عام 92ه� 785م في قرطبة عاصمة اخلافة اإلسامية 
إلى  اإلسامية. ت حتويله  فترة اخلافة  مرات خال  توسعته عدة  إسبانيا. ت  في 
كاتدرائية بعد سقوط قرطبة ويعرف حاليا بإسم كاتدرائية سيدة االنتقال ويشار له 

كذلك بأسم )مسكيتا( وتعني مسجد باإلسبانية.

257

األندلس
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مسجد قرطبة  الكبيرمن الداخل
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قصر احلمراء في  غرناطة - إسبانيا: وهو من أهم املواقع السياحية في أسبانيا 
وفي العالم.  أقيم أثناء حكم سلطان غرناطة املسلم )1353م-1391م(.  بناؤه يعكس 
أفضل معالم الهندسة املعمارية اإلسامية في إسبانيا. وقد شيد داخل قصر احلمراء 

قصر اإلمبراطور الروماني تشارلز اخلامس في عام 1527م. 
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ثاني  وهو  987م،  عام  في  تأسس  املغربية.  اململكة    - فاس     - القيروان  مسجد 
أقدم  الثاني. ويع�د أحد  امللك احلسن  املغربية بعد مسجد  اململكة  املساجد في  أكبر 

اجلامعات في العالم، إلى جانب كونه أحد أقدم الصروح اإلسامية في مدينة فاس.

اململكة   - البيضاء  الدار   - الثاني  احلسن  مسجد 
املغربية. أمر ببناء هذا املسجد امللك احلسن الثاني ملك 
املغرب  في عام 1993م. وقام على تصميمه املهندس املعماري 
الفرنسي ميشيل بينسني. متثل مئذنة املسجد الكبير أعلى 
 210( العالم  في  مئذنة  وأعلى  املغربية  اململكة  في  بناء 
أمتار(. ينبعث من قمة هذه املئذنة ليا شعاع ضوئي ليزري 
باجتاه احلرم الشريف في مكة املكرمة. ويتسع هذا املسجد 

ل� 25.000  مصٍل.
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▼  مسجد -  بخارى - أوزبكستان▲  مسجد شير دور مارداش، سمرقند -  أوزبكستان▲  مسجد كيبتشاك               ▼ مسجد أزادي  عشق آباد - تركمانستان 
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املسجد اجلامع في موسكو - روسيامسجد كل شريف -  قازان - روسيا
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مسجد باريس الكبير - فرنسا:
 أكبر مسجد في فرنسا، ت تأسيسه عقب احلرب العاملية األولى. افتتح في 1926�7�15م .

�صلوات  خم�س  الم�صلمون  ي�صلي 

في اليوم. وينادى لل�صالة من على 

الماآذن  لإعالن دخول وقت ال�صالة 

وي�صمى هذا النداء "الأذان" .

عمله  ليترك  للم�صلم  دعوة  والأذان 

يقف  ق�صيرة  لفترة  وان�صغالته 

خاللها بين يدي اهلل لأداء ال�صالة. 

وفي الأذان دعوة  اأن  تكون ال�صلة مع 

اهلل   خالل اأوقات محددة في اليوم 

ال�صخ�س  اإلتزامات  من  واأهم  اأكبر 

واإن�صغالته  الدنيوية.

مسجد بينزبيرغ - أملانيا:
مئذنة املسجد مزخرفة بكلمات األذان والتي حفرت في بناء املئذنة صممها اخلطاط 

املبدع محمد مندي من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تم نق�س كلمات الأذان على هذه 

المئذنة ب�صكل فني متميز وهي

اهلل اأكبر.. اهلل اأكبر..

اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل..

اأ�صهد اأن محمداً ر�صول اهلل..

حي على ال�صالة..

حي على الفالح..

اهلل اأكبر .. اهلل اأكبر..

ل اإله اإل اهلل
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▼  مسجد هوي - نينغزيا -  الصني▲  املسجد الكبير -  إندونيسيا

املسجد الكبير - جيان - الصني
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في مدينة جيني أكبر مسجد في العالم مبني من الطني. يقوم كل من قاطني املدينة، 
مرتني في كل عام، بجلب حمولة عربة من طمي نهر/ باني/ املجاور، ويتعاونون في 

إعادة ترميم جدران املسجد. 

▼  مسجد جيني - مالي▲  مسجد بوبوديوالسو - بوركينا فاسو▼  مسجد امللك فيصل - كوناكري -  غينيا▲  املسجد الكبير -  توبا -  السنغال 
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